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.uSfc... 90.000 egz. 

Ssakow Naczelnych Urodzinowe Rozmowy, 
czyli: 

z okazii dwoch szczesliwvch lat. sami sobie: Sto Lat! 

IPipniew BatsM:Ui to kolega tak sic dzisiaj wystroil? Widzc odswietne spodnie z oslryin jak hrzytwa kantem, grzywka przylizana i bardzo gustowny 
krawacik w kolorze liia rdz? Czyzby bal jakis sic swiecil? 

Jew Poprawa:^ przez szacunek dla Czytelnikow i z iiwagi na wielkie redakcyjne swieto. Dzisiaj nawet Mr Jedi, Lord Yabol i Czarny Iwan zalozyli Iraki, 
wypastowali trampki i przyczesali czupryny. Jeden nawet umyt zeby - a zwykle robi to tylko w okolicacb Bozego Norodzenia... Jaspio wplotla we wlosy 
specjalnie sprowadzone z Kujaw kokardki i wszyscy stoic w gotowosci, czekajac na toast. Nie przylqczysz sic? 

IPipaiew BaMi:Um\m, ze wezoie odzial w swiecie. Jednak obowiezki przede wszystkim. Pozoiej zabawa. Po pierwsze Czytelnikom naleza sie 
wyjasoienia... 

JewPaprawaM sie robi! Uprzejmie wyjasniam, ze w pracy alkoholu nigdy oie pijemy, ale dzisiaj jest wyjptkowa okazja... 

Ihigniew BaaskiM o takich wyjasnieniach myslalem, cbociaz aroezystose jest rzeczywiscie bardzo doniosta. W koncu pierwszy raz w historii 
Wszechswiata (wliczajcc wszystkie wymiary i swiaty alternatywne - sprawdzitem asobiscie) CD-flction obchodzi swoje drugie urodziny. Az sie same 
stowa na jezyk cisna, zeby wyrazic nieopisana z tego powodu radosc. Gdyhy nie to, ze tylu wymagajgcych Czytelnikow baezaie sledzi kazde moje slowo, 
sam sobie (to zaaezy Naszemu Tytulowi) zlozylbym zyezenia okolicznosciowe i wreezyl wiczaake dorodnych gozdzikdw (nie wspominajee nawet o 
wielkim kieliebu szampana). Nie ebee jednak popadac w samouwielbienie i dlatego cierpliwie poczekam na depesze zapraniezne oraz na pocztowki z 
gratulacjami. Tymczasem pozwole sobie powinszowac Warn Drodzy Czytelnicy, bo rowniez Waszp zaslage jest takt, ze mapazyn istnieje joz poaad 720 dni 
i nadal sie dynamiczaie rozwija. Pozwolcie, ze w imieniu Redakcji CD-Action wrecze naszym wiernym kibicom speejalay upominek: plytke (yeah! DREAM 
CD!!! - J.P.), na ktorej znajdziecie peine weisje takich gier, jak: Navy Strike, Kajko i Kokosz oraz Battlecraiser 3000 A.D. So to dohre tytaly, aie trgegee 
stechlizna, ktore dostareza abawa po pachy nawet wymagajacym graezom. Przejrzyjcie tez awaznie caly numer, bo jego strony kryja atrakeyjne koakarsy. 
Wszystkie z prawdziwie nrodzinowymi nagrodami - to w koncu jabel. 
Pozwolilismy tez sobie aa pewne (drobae) odstepstwa od tradycyjnego aklada czasopisma: niektdre rubryki musialy bye czasowo zawieszone (np. Action 
Net), inne pojawiajq sie tylko tym razem (pogawedki na temat X-Files). Mysle jednak, ze troche luzu dobrze nam wszystkim zrobi. Skorzystalidmy z okazjj, 
zeby omtiwib wyniki ankiety ogloszonej w grudniu ubiegtego roku. Jej reznltaty so bardzo pouczajqca lektnra. Dajq nam wszystkim powody do dnmy. 

Jew Poprawa: Powody do dnmy daje tez takt, ze mamy doktadnie 90.000 naktadn... 

IPipniew BaastiM. 90.000 to bardzo mila i spora liezba - po prostu chcielismy w ten sposob uczcic nasz jubileusz. Datego nie zdziwcie sie, iedli w 
nastepnym nnmerze zndw bedzie te 00.000 (a moze i oie) -'ale tak czy siak, jestesmy ohecnie pismem o NAJWIEKSZYM - oficjalnie potwierdzonym! wazne! 
- nakladzie. To jest powdd do dnmy... 

Jew Poprawa: 0 tak, szczegdlnie pdy pamieta sie poczqtki Actiona... Ci, ktorzy main powiedzmy pierwsze pied numerow, mogq sami zobaezye, jak wiele 
osiagnelidmy przez te dwa lata. W kazdym razie nasz Actionek wyrdst nam jak ciasto na drozdzach, co cieszy i dobrze wrozy mu na pizyszlodc. A jaka to 
bedzie przysztodd - cd2, pamarzyd mozna: tak ze 200 stron, dwa krgzki (ale za to DVD, che cbe) w pudelko inkrostowanym zlotem, w kazdym numerze 
wielkie plakaty, peine wersje gier, kredowy papier, kamputery do wygrania, samoebody dla prenomeratordw... Ocho, widze, ze mnie troszke ponioslo. 

IbipniewBaasmi dziwie sie nawet, ze popuszczasz wodze fantazji. Sam cbcialbym, zeby tak wlasnie bylo. Takie symolacje kompoterowe moga sie 
nawet spetnid, dlatego jeslem pewieu, ze nastepaa feta urodzinowa przyniesie jeszcze wiecej sensaeji. Czego sobie, Tobie drogi kolego i naszym Czytelnikom 
zyeze. Teraz juz pozwole sohie wzniesc toast wirtualnym kielichem za zdrowie sympalykow CD-Action. W Wasze rece! 

Zegnamy sie, bo jestesmy bardzo zajeci: 

Zbyszek popija szampana, Jurek gra w Quake’a od rana. 



Abe’s Oddyssey 
Bardzo ciekawa (i udana) 
probapolqczenia gry 
przygodowejzklasycznq 
zrgcznoscidwkq (a wlasciwie 
grq platformowq). 
Sympatyczny stworek musi 
wyzwolic swojq ras? spod 
jarzma ciemigzcow, ktorzy 
zamierzajq przerobic 
tytuiowegobohatera (i 
wszystkich jego kumpli) na 
fast-food. Ciekawa fabuta + 
bardzo dobra grafika + 
ciekawe rozwiqzania + 
wysoka grywalnosc... Czego 
wi$cej wymagac od gry? (za 
miesiqc powinniscie ujrzec jej 
demko na CD). 

Last Bronx 
Tak jest, konsolowy hit 
gier karate juz wwersji 
na PC. Mr Jedi’ego 
zamurowalo najej widok 
przez dobre 5 minut. A 
jak b?dzie z Wami? Za 
chwil?si?przekonacie... 
Czyzby kolejna kultowa 
bijatyka? 

WARTO 
ZDBACZYC 

Subcultur 
Powiedzmy, ze jest to Privateer, tyle ze rozgrywany 
pod wodq (o innych niespodziankach nie wspomnin 
- w kohcu ma to bye niespodzianka!). W kazdym 
razie nasz recenzent domagaf si? dla tej gry ocenj 
10/10, a to juz swiadezy o jej klasie. Kazdy, kto 
interesuje si? grami ekonomiczno-handiowo- 
strategieznymi, a i symulacjami nie gardzi, 
bye wsiodmym niebie... 

BattleZorj 
Najstarsi gorale i (byli) posiadaeze "atarynek” byq 
moze pami?tajq kuitowg w swoim czasie gr? o takii 
samym tytule. Czyzby wi?c jest jej remake? Tym 
razem jednak nie jest to TYLKO trdjwymiarowy 
symulator jazdy “przyszlosciowym” czolgiem. To m 
duzo wi?cej - wi?cej pojazdow (poduszkowce, 
mechy) i wi?cej niz takie sobie zwykfe strzelanie do 
kolejnych celow. Ta gra pogodzi milosnikow 
symulacji oraz zwolennikow gier strategiezno- 
ekonomicznych. Wszystkim im oezy wyjdg tak same 
na wierzch... 

# 
% 

' ! 
Carmageddon - Max Pack 
Na pewno wielu osobom juz cos bfysn?fo (na 
czerwono) w oczach, a w gardfaeh 
zabuigotat diabefski chiehot. Tym razem 
przed Warm kolejne wcielenie tej krwistej 
samochodowki, ktore najhardziej ucieszy 
chyba posiadaezy 3Dfx,,. 
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Programy uzytkowe 
Historyczne perturbacje 10 
Vademecum - Historia najnowsza po roku 1945 

Poprostu-szansa! 12 
MultiLotek 2.0 

Der eLehrer 4.0 14 
eTeacher4.0niemiecki 

Kartonowi bohaterzy 15 
SPIDER-MAN Cartoon Marker 

Pomieszaniejezykow 18 
Word Translator 5.0 

Karaluchy pod poduchy... 19 
Lasy Podpoduszanskie 

Nieduzysamu/aj 20 
Dziadek mysz zaprasza - Maly samuraj 

Pan Anatolszukawyjscia... 22 
Smok Anatol i Tajemniczy Zamek 

Super matma 23 
Matma jest Super 

POP STAR 24 
Wannabe a Pop Star 

Wielka podroz Bolka i Lolka 25 
Bolek i Lolek - Pamiqtki z podrozy 

a 
Cisnienie 26 
Slay 

Panowanie i podboj 27 
DOMINION: Storm Over Gift 3 

Sita swiatta 28 
Incomig "LuxetRobur” 

Fantazja na siodemkg! 29 
Final Fantasy VII 

W poszukiwaniu utraconego 

raju 30 
Gauntlet 

Riverworld 32 
Riverworld 

Paced w kominiarkach 34 
SWAT 2 

Ulice SimMiasta 35 
Streets of SimCity 

rEwolucja? 36 
Evolution 

Zagadki mtodego geniusza 38 
Mystery atGraveholm 

Gra w CART’y 39 
CART Racing 

Tablica, pitka, kosz! 40 
NBA Action 98 

Osiemset koni w terenie 42 
SODA Off-Road Racing 

Worms Rally Fever 44 
Addiction Pinball 

Czarno to widzg 45 
Men in Black: The Game 

Tajemnica, wojna i bogowie 48 
BattleZone 

Czarodziejska przygoda 50 
IzNoGoud 

Nieoficjalna wojna 52 
Civil War 2 Generals: Grant, Lee, Sherman 

Rajd po konsoli 54 
SEGATouring Car Championship 

Kosmicznyturniej 56 
Dead Reckoning 

Prisoner of (virtual) ice 57 
Morpheus 

Abe ratuje swiat 58 
Abe's Oddysse 

Formuta 1 od srodka 81 
FI Manager Professional 

Ogieri nad chmurami 82 
Netstorm 

Puma nozna 84 
Puma World Football ’98 

Skrzydta nad Koreg 85 
Sabre Ace 

Roznosci 
Action Redaction 96 
Ankieta 98 
Podsumowanie ankiety CDA 

Windows’98 - bliski kontakt 100 
Windows 98 - wejscie smoka! (welcome) 

Symulatory z krwii i kosci 102 
Czyli opinia pilota o symulacjach lotu 

ArchiwaX-Drogadoperfekcji 103 
Czyli troche oX-files 

Wy wiady: Richard Garriot 104 
Wywiady: z tworcami gry 
Reah 106 
Theme Hospital - porady 108 
Wersal - solucja 110 
Tipsy 112 
Nowezasadyprenumeraty 113 
Top 20 114 

Powrot Mistrza 60 
Carmageddon - Max Pack 

Na-Krul i ul 62 
Hellfire 

Podniebnywojownik 64 
Air Warrior III 

Subkultura szelfu 66 
Subculture 

ReportazzeStambutu 68 
Byzantine: the Betrayal 

Puru Puru 70 
Puzzle Bobble 

Pojedynekzywiotow 72 
Lords of Magic 

Raj utracony 74 
Project Paradise 

Zakopany menadzer 77 
Bundesliga Manager -97 

Ostateczna rozgrywka 78 
Last Bronx 
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wartosc Cover CD 
UTrartycvinie |ui inlormujemy, ie wlecej informacji o danvm demku znajdziecie w plikach lypu "read.rae", kldre instaluja sin w katalagu. w klfirym razpakowujecie demko. Drugs uwaga: raczej nie 
inslalujcle DlreclX "spod" giy ■ Izn. gdy gra sugeruje laka rnuiliwaSc, rezygnujcle. Ca ale oznacza by NIE laslalowad lego sterownlka. Ineba lo zrobic (gdy Jeszcze a ta ale zadballkcle) ale w lyai * 
celu radzimy zainslalowac go i raszego CD, gdzie jest specjalnle go lo aagraay w kalaloga "prograaiy". I jeszcze iedno • na CD z pelnymi weisjaail gler znajduje slg tez kllka 01 dclezek audia da 
gler - Iza. laoiaa |e odslucbiwat |ak nuzyke z kaaipaktu (a warta, bo sg aaprawdg coal). 

UWAGA: Zoodnie z Waszymi sugestiami dodalismy dodatkowe oznaczenia: 
zielone llo * mile widziana (acz niekonieczna] obecnosc 3Dlx. czerwone tlo- konieczna obecnosc akceleratora grafiki. 

[gtdwnie wytykali sporq ilosc 
burakow, ktore utrudniajq zabaw?) 
- ale sami zobaczcie, czy majq 
racj?. A jakby co - patchow ci do 
BC3000AD nie brak, wi?c... do 
sterdw, panowie i panie, I wiooo - 
w bezkresny kosmos. Wtasnie 
zaoszcz?dziliscie - nascie dolarow 
Calbo par? godzin sciqgania gry z 
Internetu). To calkiem niezly kapital 
na start... 

Uwaga: aby odpalic gr?, uruchom 
jq jako: start.bat. 
W innym przypadku b?dzie ona 
zqdac oryginalnego CD, by 
odtworzyc 50 Mb intro. 
Testowalismy - gra dziala! Zatem - 
mifej zabawy! 

Uwaga 2: jesli po odpaleniu [z 
Win'95] z Cover CD instalki nie 
mozecie wybrac wersji j?zykowej 

(tzn. pojawia si? menu, ale nie 
reaguje na nacisni?cie 

jakiegokolwiek klawisza), zrobcie 
tak: klawiszem "windows" [to ten 
pomi?dzy CTRL i Alt) "zwincie" 
aplikacj? na pasek zadan, rozwibcie 
jq tklikni?ciem) i sprdbujcie 
ponownie - powinno pomoc. To si? 
zdarza bardzo rzadko - ale kto na 
zimne dmucha... 

Uwaga 3: gra wymaga sporo 
miejsca na HDD... Cod okolo 50 do 
100 Mb). 

www.bc3000ad.com 
e-mail: support@3000ad.com 

Wymauanla: P-133, DOS, SVGA, 16 Mb Ram, 
karta muzyczna. 

Kajko i Kokosz 
(Seven Stars) 

Kto nigdy nie mial w r?ku komiksu "Kajko i Kokosz"? Kto nie styszat o tej 
polskiej grze? Pytanie chyba retoryczne, poniewaz kazdy z nas mial okazj? 
zetknqc si? z polskim [prastowianskim?) Asterixem i Obelixem. Dlatego 
zapewne ucieszy Was fakt, ze na CD znajdziecie pelnq wersj? znanej rodzimej 
przygodowki, opowiadajqcej o przygodach tych dwoch sympatycznych 
bohaterow. Pami?tacie, jakie majq zadanie? Wredni zbojcerze zatruli studni? 
we wsi Mirmila i nasi bohaterowie muszq temu zaradzic. Gra zajmuje 8 Mb 
na HDD. Radzimy przed jej uruchomieniem zapoznac si? z plikiem "czytaj". 
Oprocz programu macie tez komiks Kajko i Kokosz [do jego obejrzenia 
wymagana jest karta SVGA 800x600). 

Wymagania: 266, DOS, VGA, mysz 

BattleCruiser 3000 AD 
Prezent od firmy 3000 AD: petna wersja gry 

To gra o wielkim - kosmicznym - rozmachu, nawiqzujqca swym klimatem do 
takich produkcji jak: I-War, Elite, Privateer czy nawet Outpost. Tak jest, 
przemierzamy przestrzenie kosmosmiczne wielkim statkiem, liczqcym wiele 
osdb zatogi [nad ktorymi mamy 
piecz?.., co oznacza, ze muszq nas one 
sluchac, che che; w jej 175-osobowy 
sktad wchodzi m.in. 75 marines). 
Statek jest na tyle ogromny, ze sporo 
czasu poswi?cisz na jego zwiedzanie. 
Wyposazono go w osprzqt, ktory 
umozliwia nie tylko prowadzenie 
kosmicznych wojen, ale i kosmiczny 
handel, a takze eksploracj? nowych 
swiatow. Co powiecie np. na 

skanowanie powierzchni planet, wysytanie na nie ekip zwiadowczych [na 
pokfadzie jednego z wielu mniejszych pojazdow, jakimi dysponuje nasz 
krqzownik; a sq to 4 promy, 4 mysliwce i 4 transporter opancerzone). 

Swiatow, nawiasem mowiqc, jest cafe mnostwo - wszystko o nich, o statku, 
jego systemach oraz instrukcj? obsfugi, przewodnik po gwiezdnych systemach 
itp. znajdziecie w katalogu "doc” na CD lub HDD - odczyt za pomocq Acrobat 

Readera (zresztq postaramy si? tez o cos po polsku - poszukajcie w glownym 
katalogu CD pliku ‘'manual1'), Mowiqc w skrdcie: nielinearna fabuta, symulacja 
lotu, elementy strategii i ekonomii, tudziez walki w kosmosie - to wszystko 

znajdziecie w tej (calkiem jeszcze 
swiezej) grze. Dodajmy jeszcze, ze za 
Al odpowiada w niej specjalna siec 
neuronowa, a grafika, choc nie 
powala, jest jak najbardziej mila w 
odbiorze. Grab mozna tak w trybie 

kampanijnym [w sumie w dwoch jej 
odmianach), gdzie mozolnie wspinamy 
si? po szczeblach kariery, 
menagerujqc, zarzqdzajqc, eksplorujqc, 
budujqc etc., jak i w trybie "Xtreme 

Carnage", czyli po prostu kosmicznej strzelaninie, gdzie liczy si? gtownie 
refleks. Fabut? mozna sprowadzic do jednego zdania: zle Imperium zagraza 
Galaktyce, wi?c tacy jak Wy muszq si? mu przeciwstawic. Wprawdzie 
recenzenci nie zalowali sobie zfosliwosci, oceniajqc w swoim czasie t? gr? 

limner Mm 



Zawartosc Coven CD 

Heavy Gear 
(Activision) 

Pot?zne mech-warriory znow w akcji... a Ty masz okazj? zasiqsc za sterami 
jednego z nich. Do wyboru dwie misje. Sterowac mechem mozna tak, jakw 
symulacjach oraz tak, jak w zr?cznoscidwkach tw obu wypadkach na poczqtku 

gry podana jest klawiszologia]. Demko zajmuje jakies 55 Mb. Wyglqda tz 
3Dfx) calkiem, calkiem... 

Uwaga: P-90 umozliwia wprawdzie gr?, ale w low-resie i bez tekstur. Jesli 
przy instalacji komputer b^dzie zadawal dziwne pytania - klikajcie na “yes" i 

po problemie. 

Wymagania: P-90 (wskazane P-16G), Windows'95,16 Mb Ram, SVGA/VGA, karla muzyczna. 
wskazanv 3Dfx.  

Navy Strike 
(Empire Interactive) 

Zwolenniey symulrtorfw lotu powinni 
si^bardzouciesjyt-Dtoporaz 

pierwszy w historii polskiej prasy 
komputerowej zoajdq na CD pelnq 
wersj? symulatora lotu nowoczesnym 
samofotem odrzutowym. I to symuletora calkiem jeszcze gwiezej daty; ktdry 
wyszedl cbronnq z "prdby cmu'\ Petna wersja [full instaletion - 
polecamy ten trybl zajmuje jakieS 12 Mb na HDD. A zabawa jest calkiem 
orzednia. mimo iz nie ma tarn Jakichd superbajerkdw technrcznych. To po 
proatu dobry symulator lotu odrzutowcem. Wiqoej o same] grze * w pliku 

"readme" - 

Uwaga: cz?sc graczy moze mied 
klopoty z odpaleniem tego pragramu. 
Pierwszy problem (zbyt mato pami?ci 
konwencjonalnej] mozna rozwiqzab 
czytajqc plik "readme", gdzie opisano 
doktadnie, jak zmienic autoexec.bat (sq 
nawet wzorcowe ustawienia). Drugi 
problem wynika z tego, ze gra moze 

nie rozpoznawad nowszych kart graficznych Cnp. byty "zaciachy’1 z S3Virge). 
Tu nie ma prostych jmzwiqzari. Odpalcie svgatest.bat i zobaczcie, co si? da 
zrobic. Ew. mozna fldpalid to ile posiadaciel program UNIVBE lub zblizony, lub 
sprdbowad "na czuja" wybrad jakqd dost?pnq w menu kart?, liczqc ze "a nuz 
siq uda". Tutaj niestety nie mozemy nic pomdc (ew. poczytajcie jeszcze 
informacje zawarte przy demie GTA - niektore rady mogq byd przydatne) lub 
sprobujcie odpalic gr? w low-resie. To najcz?sciej pomaga - choc jednak w hi¬ 
res gra prezentuje si? znacznie lepiej (dziwne, prawdaSami mielidmy 
problemy (ktdre jednak da rad? przezwyciqzyd). Mamy tylko nadziej?, ze 
takich pechowcdw nie b?dzie zbyt wielu... 

Wymagania: 466,9 Mb Ram, V6A/SVGA, DOS, karta muzyczna. 

Plane Crazy 
(Inner Working) 

Wyobrazcie sobie 
skrzyzowanie wydcigdw 
samochodowych ze 
zr?cznosciowq symulacjq 
lotu - j b?dziecie mieli wizj? 
tego, jak wyglqda Plane 
Crazy. 

Lecimy sobie w kr?tym 
wqwozie, zbieramy 
powerupsy, unikamy 
zderzed z gdrami, 

scianami, a za nami i przed 

nami samoloty konkurencji, z ktdrymi mozemy walczyd... itp. Co prawda 
demko nie pozwala na zbyt dtugq zabaw? (cafe 90 sekund], ale warto, 
naprawd? warto! Szczegdlnie, gdy mm 3Dfx, choc i bez niego gierka dziala. 
Demko zajmuje ok, 46 Mb. Sterowad mozna z joya lub klawiatury, 

klawiszologia podana jest w readme i na poczqtku dema, ale oto sciqga... 

Wawiszologia: 

Kursory 
A/Z 

spacja 
X 

Esc 

- sterowanie 
- dodaj/ujmij gazu 
- fire 

- sonic cannon 
- quit 

Sfj.toagania: 16 mb Ram, W"95, DirectX, SVGA z 2 Mb (!], karta muzyczna, mile wldzlany 
«uix. ♦ 

Die by the Sword 
(Interplay) 

Trojwymiarowa siekanina na miecze. Walczysz na arenie z ogrami, 
szkieletorami, itp. Calkiem spory wybor ciosow, kilku przeciwnikow i dose 
niecodzienne realia sprawiajq, ze gra 
jest warta zauwazenia... i pogrania. 
Zajmuje jakies 25 Mb na HDD. 

Klawiszologia: 

Poruszariie si? 

Walka (klawiatura numeryezna) 

1-3 - bloki 
4 - ci?cie znad glowy 
5-6 - inne ci?cia 
7-9 - ataki specjalne 
/ - schowaj miecz 
* - uzyj, pchnij, itp. (miecz musi bye schowany) 

Kamera 
1-2 - uj?cia 
3 - tryb FPP 
r/f - zooming/unzooming mapy 

Wymagania: P-100,16 Mb Ram, Windows'95, DirectX, karta muzyczna, mile wldzlany 
akcelerator. 

A 
D 
S 
Q 
E 
Spacja 
Caps Lock 
F9 
ESC 

— lewo 
= prawo 
= wstecz 

= krok w lewo 
= krok w prawo 
= skok (nacisnij dwa razy, a ujrzysz cos ciekawego] 
= kucni?cie 
= pauza 
= exit 

liner mm 
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Esc Opcje 
FI FPP/TPP 
F2 Field Light On/Off 
F3 Infrared Goggle On/Dff 
F4 Bacta Tank 
F5 Force Jump 
F6 Force Speed 

Adrenix 
(Digital Diaiect/Softgold) 

Trojwymiarowa nawalanka FPP b?dqca nawiqzaniem do Descent Csiedzimy we 
wn?trzu mysliwca w bazie wroga], ale znajdziecie tez tarn echa Quake i 
Duke'a. To chyba wystarczy, by zach?cic milosnikow takich gierek? Tym 
bardziej, ze gra prezentuje si? naprawd? fajnie. Demko zajmuje 35 Mb na 
HDD. 

Klawiszologia: 

Kursory - wiadomo 
A/Z - pr?dkosd, 
LCtrl - fire 
Spacja - akcje specjalne. 

Wymagania: P90,16MB, Wln95, DirectX, wshazany 3Dfx. 

udzialem zywych aktorow, a muzyk? (rozmaite odmiany techno] tworzyli 
najlepsi polscy muzycy. No i ten "mystyczny" klimat... To po prostu gra na 
swiatowym poziomie! Po zainstalowaniu demka (26 Mb) nie wyjmuj CD z 
nap?du... 

Uwaga: jesli jestes zainteresowany zakupem pelnej wersji, przeczytaj 
koniecznie tekst, ktory ukrywa si? (przy instalce) pod gadzetem "petna 
wersja". Bowiem czytelnicy CDA majq zalatwion? premi? - znizk? 20 zt + 
singiel z muzykq z gry... Tamze wi?cej o grze, sterowaniu, itp. 

Wymagania: P75,16 MB RAM, karta dzwlekowa kompatvtiilna z Windows 95, nap?d CD min. 
4xspeed, Windows 95. 

Sega Touring Car Championship 
(SEGA) 

Klawiszologia: 

Wymaganig: Pentium, Windows’95, SVGA, karta muzyczna, DirectX. Wvmagania: P90,16MB, WinQS, DirectX 5, VGA/SVGA. 

Opis tej gry macie w tym CDA, wi?c powiemy tyle: samochodowka. Demko 
daje do wyboru (?) 1 samochod (Opel Calibra V6) i jeden tor, na ktorym 
mozna zrobic dwa okrqzenia. Nie ma w nim jednak mozliwosci wspoipracy z 
3Dfx (w grze b?dzie). Demo zajmuje 20 Mb. 

(Westwood Studios) 

Tu chyba nie trzeba zadnych wyjasnien - po prostu klasyka RTS; demko Red 
Alert chodzqce pod W‘95; mozecie grad sobie tak aliantami, jak i Ruskimi. 
Jesli ktos do tej pory nie miat stycznosci z tq grq - no to ostatnia szansa, by 
naprawic ten ci?zki blqd, Demko zajmuje 26 Mb. 

Kursory - sterowanie 
X - gaz 
Z - hamulec 

D/S - gaz/ hamulec (ale nie na maksa) 
V - zmiana punktu widzenia * 
Alt+ S - zmiana rozdzielczosci (domyslnie ustawiono low-res!) 

Reah 
(LK Avalon) 

Odlotowa polska gierka na 6 (!!!) CD, z niesamowitq grafikq i klimatycznq 
muzykq. Jest to swietnie zrobiona przygodowka, ktorej akcja rozgrywa si? na 
innej planecie. Mamy m.in. mozliwosc poruszania si? w sferze 360 stopni, 
interfejs jest nietrudny, gra ozywiona jest animacjami, sekwencjami wideo z 

Pack z misjami do Jedi Knight - w 
formie gry. Szturmowcy atakujq baz? 
Rebelii, a Ty starasz si? im 
pokrzyzowac szyki. W demie wykoncz, 
kogo mozna i odnajdz drog? do 

imperialnego promu. Naszym zdaniem 
jest to lepsze od pierwowzoru... 
Demko zajmuje ok. 26 Mb. 

Klawiszologia: 

Jedi Knight: Mysteries of the Sith 
(LucasArtsjVirgin) 

Ilumer04/9fl 
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F8 

F9 

F11 
FI 2 
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Spacja 

T 

Poruszanie si?: 

Kursory 

Shift 
Caps Lock 

A/D 

1-8 

Kurce Seeing 

Force Pull 
Quick-Save Game 
Jasnosc ekranu 
Screenshot 
Rozmiar okna z gr?, w trybie mapy - zoom/unzoom mapy 
Aktywizuj/uzyj 
Konsola 

- wiadomo 

- bieg 
- ruszamy si? powooli (trzymaj wcisni?ty klawisz) 
- strafing 
- wybor broni 

radz? tez poczytac pliki preadme [po polskuJ; szczegolme gdy masz jakis 

problem z uruchomieniem ktorejs wersji gry. W zaleznosci od wersji, gra 
zajmuje od 12 do 20 Mb na HDD. 

Wymagania: wyjSciown 466/100,16 Mb Ram, Dos, karta miizyczna. Wersje z 3Dlx wola Pentium I 

(raczel, acz niekonlecznie) 32 Mb Ram. Ha i 3Dfx. 

TARGET 
(DeLyrics Games) 

Bardzo ambitna polska proba stworzenia gry fqczqcej FPP z elementami 
(delikatnymi) RPG. W demie mamy mozliwosc wyboru postaci [3 rodzaje], a 
takze modyfikacji wspdtczynnikow wybranej juz postaci [np. wi?ksza sita]. 
Mozna nawet grad we dwoch na jednej maszynie naraz [po podziale ekranu], 
w miescie lub na wsi. Wizualnie nie jest to moze powalajqce - ale jest czym 
cieszyc oczy. Sterowanie odbiega nieco od tego, do czego przyzwyczail nas 
np. Quake, ale tez nie sprawia klopotu fklawiszologia jest podana w grze). W 
sumie - gra godna uwagi. A posluchajcie muzyki... Mniam! Demo zajmuje 

jakies 23 "megsy" na HDD. 

Uwaga: po odpaleniu instalki nalezy podac, gdy pojawi si? okno, katalog 
docelowy, gdzie ma si? rozpakowac demo, np. C:\target. 

Wymagania: Pentium, 16 Mb Ram, SVGA, karla miizyczna, Wlndows'95 

Programy 

DirectX 5.0 - po prostu zainstaluj, jesli jeszcze tego nie zrobiles - albo nie 
narzekaj, ze “wi?kszosc demek nie chodzi". 

eTeacher 4.0 - obszerne (blisko 30 Mb] demo programu nauczaj?cego 

j?zyka niemieckiego. 

Bolek i Lolek - rowniez prosty program graficzny ale przy okazji 
interaktywna zabawa dla najmlodszych [czy aby tylko dla nich,..?). 

Imiona - kalendarz dla tych, ktorzy nigdy nie pami?tajq o cudzych imieninach. 

Sanitarium 
(ASG Games) 

Horrrrrorrr! Gosc ma wypadek samochodowy i budzi si? w dziwacznym 
miejscu. Pieklo? Dorn dla oblqkanych? Majaki umierajqcego? Nocny koszmar? 
Nie wiadomo. Macie 15 minut czasu, by choc troch? zorientowac si? w 
sytuacji... Zwrodcie uwag? na specyficzny styl grafiki [3D) i odpowiedni do 
niej klimat. To moze bye mocna rzecz... Demko zajmuje prawie 80 Mb na 
HDD i wymaga co najmniej 50 Mb wolnego miejsca na HDD (PO 
zainstalowaniu gry]. Sterowanie - w pliku read.me. Zalecam nieco 
cierpliwosci przy instalacji - gra jest czasem nieco kaprysna, "namysla si?" 
itp. Ale warto si? pom?czyc! 

Wymagania: P-90,16 Mb Ram, Windows 95, DirectX, SVGA karta miizyczna._ 

Grand Theft Auto 
(BMG Interactive) 

No, tu nie ma co gadac - chyba wszyscy wiedz^, co to jest za gra. Zas ci, co 
me wiedz^ - teraz mog? si? dowiedziec! A dla jej fandw mamy pi?c 
mespodzianek! Pierwsza jest taka, ze demka sq po polsku. A druga - macie na 
CD az 4 wersje GTA: 

1 ■ Klasyczna w 256 kolorach, 
2- 24-bitowa, tj. z bardziej barwnq grafik? 
3- Tylko dla posiadaezy 3Dfx 
4- Sensacja!!! Wersja... turniejowa (tez trzeba konieeznie miec 3Dfx). 
No to do roboty! Szczegdlnie wersja nr 4 jest odlotowa do kwadratu - i to z 

wielu przyezyn (nie zdradzimy ich - niech to b?dzie niespodzianka). 
Sterowanie i takie tarn podobne zrTajdziecie w pliku readme po angielsku. Ale 

Shareware 

Kolko i krzyzyk - o, tu chyba nie trzeba nic wyjasniac... 

Izy Kibord 1.0 - polska klawiatura w standardzie ISO-8859-2 do Windows 

95. 

DyskSpis - program do katalogowania dyskietek- 

Extras 

Baron - tapety i inne bajerki do Windows’95, bazujqce na grze Red Baron 2. 

Nagano - olimpijski screen-saver. 

Scena - jakies 25 mb stuffu. I jak zawsze produkcje z parties, dziela 
czytelnikow CDA, magi scenowe. A dodatkowo: CubicPIayer i FastTracker - 
czyli player do kazdego rodzaju plikow muzycznych (mod, xm, s3m itp) oraz 
chyba najlepszy tracker (program do komponowania muzyki) na scenie. Kurs 
jego obslugi znajdziecie w dziale SCENA. 

Bonus - jak zawsze: tipsy, trainery, save'y gier, nowe levele do gier, edytory, 
cos dla hackerow, theme-packi, niespodzianka dla posiadaezy 3Dfx (uzytki i 

screen-savery), listy czytelnikdw itp. W sumie ponad 30 Mb. 

IBrU/W 
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storyczne perturtacfe 
Vademecum - Historia najnowsza po noku 1 0-45 

ciekawych 
meteriaidw 
b?dziemy 
moglr 
postuchac 
nun, 
historycznego 
przemdwii&tiia 
Wiadysfawa 
Gomufki na 
PL Delfina w 
1956 r.; ■ 

Wydawnlctwo LYNX8FT ju2 kilkakrolnie godcilo na tamach CDA. Swego czasu 

glaallimif o clakawym programie la] lirmy, Fizyka blyakawiczna, ppzeznaczanym dla 

aatorzyatiw oraz kandydaitw na alndia. Nlieliimy teZ okazjy przedaiawit narzydzie da 

tworzenla apllkacji - Genfaxt. Warto dodad, 2e LYNX-8FT wespfit z Translatarem *.c. 

wyilnl kllknnaiGlt! tytutfiw ksiqZkowych n rdinnrndnej tematyce. Nliydzy Innymi-znalazla 

aly la clekawa pnDlikacja p.t. "Tasty z hixlnrii najnnwszej i wiedzy a spoleczeAxlwie" 

Bulorslwa Jamrszn Mlcunla, polltnloga, wykladowcy hlslorii i wielnletniego pedagoga. 

To wlaSnlB pan MicuA npracnwal strong aierytoryczna najnowazego programo LYNX- 

SFT ■ Malaria najnowsza po roku 1945. Jest la dzieta dedykawaae siaturzystsm, ktdrzy 

na egzMlnla dojrzatai zdajg historia i WOG oraz kaadydatom na aludia hnmaniatyczne 

(aaukl palttycifie, prawn, xocjologia ltd.). Za wzglgdu na zakres materialu produkt 

LYNX-8FT mots okazac sip rdwnieZ nfeocenlonq pomocp dla naaczycieli wyzej 

wymlaalanycli przadmiotfiw i oczywldcie poszarzyfi wledzp wszystkich tych, ktdrzy po 

prosluIntsi'BSUjpsIptpleniatykp. 

ANDRZEJ SlTEK 

o zainstalowaniu programu 
pojawi si? ciekawie 
zaprojektowana strona 
tytufowa i kilka sekwencji z 
filmtiw archiwalnych, ktdre 
okraszone animacjami 
spelniajq rol? intra. Warto 

przy okazji dodac, ze materialy filmowe 
wykorzystane w programie pochodzq z 
Wojskowej Wytworni Filmowej 
"Czolowka’1. W sutnie-,,Historia’1 
zawiera 23 urywki filmow 
archiwalnych, ktore trwajq razem 
okoto 30 minut. Podklad dzwi?kowy 
nie zostat zmieniony, dzi?ki czemu 
mozemy wysfuchac oryginalnych 
tekstdw zwiqzanych z 
przedstawianymi faktami 
historycznymi i problemami 

politycznymi. W menu gfownym 
znajdujq si? m.in. cztery pozycje 
zatytulowane GALERIA. Kazdej z nich 
odpowiada specyficzna funkcja. 
Znajduje si? tu mi?dzy nimi 
wspomniana juz Galeria nagrart 
filmowych. Filmiki odtwarzane sq w 
niewielkim okienku tszkoda!), ktore 
stylizowano na specyficzny; “okrqgfi 
monitor z lat 50-tych. Niestety r:~ 
tu zadnego suwaka, ktdry u—^ 
llprzewini?cie1' oglqdanych i.. 
- a cos takiego bardzo by si? \ 
Szkoda rowniez, ze nie znajdziemy 
indeksu filmow. Aby obejrzed danq 
sekwencj?, musimy najpierw do niej 
dotrzec, klikajqc kolejne tytuly. 
Zebrano tu takie “kqski", jak 

fragmenty relacji filmowych z 
przemowienia generate Jaruzelskiego 
czy z “polskiego sierpnia” 1980. 
Na uwag? zasluguje rowniez Galeria 
nagrart radiawych, ZnBjduje si? tutaj 
ponad pdl gddziny fragmentdw nagran 
pochodzqcych i archiwum Polskiego 
Radia. Wsrod 
wielu 

katalogow: indeksy zagadnien, dat i 
postaci, leksykon zagadnien oraz 
dodatki z Internetu. Wszystko to 
razem stanowi bogate zrodlo 
informacjf, ktdre oczywiscie mozemy 
w kazdej chwili wydrukowac [w sumie 
program zawiera 800 stron 

Obywatele;,.1') • f. 
czy "speech11 Czeslawa Kiszczaka 
rozpoczynajqcy obrady Okrqglego 
Stolu- ;PQsfcacie-i fakty, o ktorych 
opowiadajq nagrania radiowe i relacje 
filmowe zostaly zebrane w Galerii 
postaci historycznych, ktora 
przedstawiona jest jako kartoteka z 
danymi zawierajqcymi rycin? 
omawianej osoby oraz notk? 
biograficznq. Umieszczono tu tylko 
podstawowe wiadomosd Aby 
dowiedzied si? czegoS wi?cej, nalezy 
uruchomid Indeks postaci, w ktdrym 
znajdziemy wiadomodei o tym, jaka 
byla dziatalnosc danej osoby, i z jakim 
wydarzeniem historycznym nalezy jq 
wiqzac. Indeks postaci wchodzi w 
sklad najwazniejszej cz?sci programu: 
Indeksu zagadnien. Mamy tu pi?c 

maszynopisu). Prosty system 
odsyfaczy umozliwia jednoczednie 
odnalezienie w blyskawtczny sposdb 
relacji filmowej, zapisu radiowego czy 
zdj?c, ktore odpowiedajq tematycznte 
wybranemu zagadnieim 
Zaprezentowano nam tu mas? 
ciekawostek, ktdre ubarwiajq 
encyklopedyczne wiadomodci. Zupeteie 
nie rqzumi.em jednak, dlaczego 
przewijajqc tekst musimy kazdorazowo 
kfiked myszq. Jest to rozwiqzanie 
wlaSctwe, gdy mamy tylko kilka linijek, 
ale gdy tekstu jest duzo, staje si? to 
m?czqce. 

W sklad "Historii11 wchodzi takze 
Galeria zdj?c i mapy. Nie oceniam jej 
jednak zbyt wysoko, poniewaz, jak 

1 
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zauweiytem. kiJkanaScie zdj$d byto po 
prostu kacframi wyci?tymi z 
przygotowanych filmdw, Z koler mapki 

sg odrobin? is mate t mimo, ze 
swietnie ilustruj? omswiany material, 
analizujE|G je nie odczuwamy zbyt 

wielkiego komfortu, 

W menu gldwnym umieszczono tez 
kilka innych. bardzo waznych opcji. 
jezeli klikniecie na Megacesl. 
bfidziesie mogli przystflM do 
swoistego egzaminu z wiedzy 
zgromadzonej w programie tw formie 
wstu - pytanie i trzy odpowiedzi do 
wyboru). Na dany zestaw testowy 
skfada si? 100 pytan, ktore losowo 
wybiera dla nas komputer. W sumie 
jest tu ponad 2000 pytan. Gdy na 
niektore nie b^dziemy chcieli 

on bye adresowany do uezniow szkol 
licealnych (dotyezyf literatury 
polskiej], wlasciwq odpowiedz mozna 
byto "wytowic" tak latwo, ze 
pozytywn? ocen? uzyskiwata nawet 
moja siostra, koncz?ca wowczas 
edukacj? w szkole podstawowej. W 
wypadku Megatestu podobna sytuaeja 
na pewno si? nie powtorzy. Dodam 
jeszcze tylko, ze test konezy si? 
dopiero wowczas, gdy sami o tym 
zdecydujemy. 

Kolejn? opcj? sprawdzajpc? nasz stan 
wiedzy po obcowaniu z “Histori?” jest 
modut Egzamin. Pomyslany jako 
zabawa dla uzytkownika, jest on 
jednoczesnie zaawansowanym testem. 
Reguty, ktore obowiqzuj? w Egzaminie 
rzeczywiscie przypominaj? testowe 

Po lewej: 
W programie 
znajduje sie 
ponad 100 map 
\mt 

odpowiadac, poniewaz uznamy, ze 
wykraezaj? one poza materiat, ktorego 
si? nauezylismy, wynik testu i tak 
b?dzie wiarygodny, jako ze omini?te 
pytania przy ocenie nie s? brane pod 
uwag?. Zestawy testowe zostaty 
przygotowane bardzo sumiennie. S? 
podchwytliwe i cz?sto b?dziemy miec 
wqtpliwosci, czy zaznaezylismy 
wfasciwe rozwiqzanie. Zwracam na to 
uwag?, bo zdarzyto mi si? juz kiedys 
opisywac program edukacyjny z 
zawartq w nim opcj? testu, gdzie, 
mimo ze w zamierzeniu autorow miat 

sprawdziany wst?pne na studia, z tym 
ze zamiast arkusza z pytaniami 
zakreslamy wfasciwe odpowiedzi na 
ekranie monitora. Egzamin rozni si? od 
Megatestu okreslonym limitem 
czasowym i koniecznosci? udzielenia 
odpowiedzi na kazde pytanie. 
Uzytkownik ma 15 minut na udzielenie 
100 odpowiedzi, tak wi?c na kazde 
“zadanie" przypada tylko 9 sekund. 
Zasad tych nie mozna zmienic w zaden 
sposob. Ponadto wynik uzyskamy 
dopiero po zakonezeniu Egzaminu tw 
przeciwienstwie do Megatestu, w 

ktorym jest to mozliwe praktyeznie w 
dowolnym momencie). Egzamin uznaje 
si? za zaliezony pomyslnie, gdy mamy 
wi?cej niz 55 procent poprawnych 
odpowiedzi. 

Wiadomosci, zdarzenia i fakty 
prezentowane w programie dotycz? 
najwazniejszych zdarzen w historii po 
drugiej wojnie swiatowej. Oczywiscie 
jest to olbrzymia masa materiatow. 
Autorzy musieli wi?c pomyslec o 

Bior?c pod uwag? wspomniane bt?dy, 
“Historia najnowsza po roku 1945" 
moze okazac si? dose nieprzyjazna w 
obsludze. Nie s? to na szcz?scie jakies 
wielkie "bugi”, ktore przekreslatyby 
wartosc programu. Zach?cam wi?c do 
jego zakupu, bo dzielo LYNX-SFT jest 
po prostu swietnie wydane, a od 
strony grafieznej nie mozna mu nic 
zarzucid. Dobrze zaprojektowane 
pulpity (imitaeja papieru czerpanego), 
z wyraznie zaznaezonymi opejami, 

Po prawej: 
Znajdziemy iez 
infoimacje o ponad 
200 postaciach 
historycznycfi 
(niektore z nich 
weiaz sq “na 
swieezniku"). 

prostym systemie utatwiaj?cym 
wyszukanie okreslonych informaeji. 
Funkcj? t? petni opeja "Szukaj 
poj?cia”. Po wpisaniu w nim 
dowolnego slowa, program stara si? 
odnalezc odpowiedni temat. Wynik 
poszukiwan sledzimy na biezqco, po 
"wklepywaniu" kolejnych liter hasta. 
Niestety nie ma tu mozliwosci 
“skanowania" z okresleniem stowa 
kluezowego. Musimy wpisac dan? 
nazw?. Nie ma problemu, jezeli 
napiszemy na przyktad "akta NKWD", 
gdy jednak wpiszemy samo "NKWD’1, 
program nic nie znajdzie. Co ciekawe, 
w ogole nie mamy tu opcji "szukaj11, 
jesli chodzi o nazwiska. Oczywiscie 
mozemy zawsze zajrzec do indeksu 
postaci, ale trwa to znaeznie dluzej, 
tym bardziej, ze nie mozna przewijac 
listy, a jedynie wybierac poszczegdl^ei 
pozyeje. 

wyglqdaj? bardzo estetyeznie. Jak 
wspomnialem, raezej nikt nie b?dzie 
mial wqtpliwosci co do merytoryeznej 
strony zawartych tu wiadomosci. 
Nalezy rowniez dodac, ze na stronie 
LYNX-SFT umieszczane s? upgrade'y 
do programu (b?d? one dokonywane 
kazdego roku). Pierwszy mial miejsce 
pod koniec lutego tego roku i dotyezyt 
wydarzen z AD 1997 (okoto 25 
nowych tematowj. Nie trzeba si? wi?c 
obawiad, ze program szybko stanie si? 
nieaktualny. 

QAtTID » 
Producent: 
LYNX-SFT 

Wymagania; 
HG/OmW'ftW 
VGA, CO ROM xi MS Win 
3.1,SB. mys? 

Internet: mtp://www 

Dystrybutor: 
LYNX-srr 
ttL(02S)2Sai22 

.lynxsll elektron pi 
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Programy uzytkowe 

prostu - szansa! so .wsKimm, 
* r- 

MultiLotek 2.0 

"8ry losDwe, mamiqce wizjq nagtego 

ivzbogacenia si? i co si? z tym 

nierozerwalnie wiq2e rzehomego 

pMemflw-ja? na stale chybs 

jmmty sifw sMieniiiitt. Swojq 
tlrofla pylanie, colez wlasciwie 

pnwodujE, ze cieszp sip one lab ognomna 

PDpularnoscigwoliliczylaklowJe 

naprawdp znaczgce siimy wygrywajg 

lyibo Rleifczni, ntogloly stab s|? (emoiem 

jiiBjeilnego dahtowmfTffJfejfifny 

psychologii czysocjologii. Niezaleznie 

jetlnak od lego, cosprawia, ze pozornle 

liardzo praklyczni iudzie nagle bez 

placid swoisly "podaleb od zludzen" n 

pzecz innycli musimy przyznac. ze 

wszelakie loierle, w tym Oozy Lolek i 

"Jacek Smolinski No tak. Z palg pewnoscig 

wygrywajg nieliczni. I 
zwykle - jak wykazuje 
praktyka - sg to ci, ktorzy 
grajg jakims systemem - 
nie na "chybit-trafit", lecz 

korzystajgc z praw rachunku 

prawdopodobieristwa, prowadzonej 
statystyki losowan i tym podobnych 

kalkulacji, Opracowanie jednak 
dobrego, to jest skutecznego systemu 

wymaga nie tylko doskonatej 

znajomosci tematu, ale i praktyki oraz 
czasu. I wtasnie w tym miejscu pojawia 
sip program bpdqcy gtownym tematem 
biezgcych rozwazan, ktory powyzsze 
“problemy" rozwigze za czlowieka. 
MultiLotek 2.0 [dla Windows] 
stworzony i wydany zostal przez 

specjalizujgcg sip w tego typu 

produkcjach katowickg firm? Eureka 
Systems tswojq drogg - bardzo 
odpowiednia nazwa). Przedmiotem 
zainteresowania programu jest za£ - 
jak zresztg sama nazwa wskazuje - 
wypracowanie odpowiednich dla 
osobistych predyspozycji uzytkownika 
systemow do MultiLotka, 
Przypomnijmy, ze jest to gra losowa, 
w ktorej zadaniem gracza jest trafne 
wytypowanie od 1 do 10-ciu liczb 
sposrdd 80-ciu dost?pnych. Jezeli 
lipzby te, wszystkie lub niektdre z nichp 
pojawig sip podczas losowania 
tlosowanych jest 20 kul z numerami) 
gracz wygrywa. Jakie to prostef 
Kwota wygranej zas jest wypadkowg 
ilosci trafnie skreslonych na kuponie 
liczb oraz stawki, jakg postawilismy na 
wst?pie gry. Jezeli dobrze zrozumialem 
zasady, to najwyzszg mozliwg do 
uzyskania sumg jest - bagatela - 
1.000.000 zlotych. Z pewnoscig 
ogrom tej wtasnie kwoty oszalamia 
ludzi na tyle, ze wr?cz z obl?dem w 
oczach gromadzg si? wokot kolektur. 

A wracajgc do istoty programu. Jak 
juz wspomnialem, ma on za zadanie 
wygenerowac szcz?sliwe liczby, Robi 
to zas za pomocg kilku rodzajow 
wspomnianych juz systemow - pelnych 
(rozpatruje pelng gam? mozliwosci), 
skroconych, twardych i 

preferencyjnych. Pozwala rowniez na 
dobor klucza, tj. liczb, ktore b?dg 
rozpatrywane w symulacjach losowan 
- na podstawie cz?stotliwosci ich 
pojawiania si? czy procentowego 
udziatu w ogole wyselekcjonowanych 
numerow. Zresztg nie sposob wr?cz 

mca 

- .... _r; i:, 

« MM 

opisad wszystkich 

statystyki kalkulacji, 
jakie czyni MultiLotek 

(przyktadowo: dobdr I M 
parami, przedziatami, 
dziesigtkami...). 

Tworzenie klucza odbywa si? na 
podstawie bazy liczb losowanych w 
danym przedziale czasu. Oczywiscie 
niemozliwoscig byloby podanie 
wszystkich losowan, jakie miafy 
miejsce do czasu wykupienia 
programu. Oznacza to, ze aby 
dysponowac w miar? mozliwosci 
najswiezszg bazg danych nalezy albo 
samodzielnie o nig zadbac wpisujgc 
wyniki kolejnych losowan, bgdz tez 
sciggngc te ostatnie “hurtem” z 
Internetu, np. z autorskiej strony 
MultiLotka. 

Ciekawg opcjg zawartg w programie 
sg prognozy i symulacje losowan. ML 
wylicza rowniez cen?, ktdrg nalezaloby 
zaplacic, by zastosowac przyktadowo 
jakis system petny, oraz szacuje 
'‘gwarancj?" - w tym rowniez 

maksymalny okres czasu, jaki dany 
system potrzebuje na "sprawdzenie w 
praktyce" wszystkich swoich 

mozliwych kombinacji. Inng, tym razem 
naprawd? przydatng nie tylko dla 

iq k ilJi 1 Jli 

BQ .cm*# 

~X '■.-hi 

4 £ fe k. <3 <• <-f 0 
^ <l# #>li $4 (x &3 

^ fe fe 
.ro ^ ^ 

». J. .. »■ .. ». ■, ..ml 
11,12,13, II,13,16,17,IB,19.20 
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41,42,43,44,45,46,47,40,49,90 
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"masowego gracza", fjinkcia 
niewgtpliwie mozliw^j 

bezpodredniego zadrukowywania 
blankietow z ich rownoczesnym 
numerowaniem i pdzniejszym 
ewentualnym ich sprawdzeniem. 
Wszystkie te funkcje sg powigzane w 
jedng catosc przez przyjazny 

uzytkownikowi interfejs. 

Trudno jest mi - chociazby z powodu 
osobistej gl?bokiej niechgci do 
"instytucji" gier losowych - 

zarekomendowac ten program 
wszystkim PT czytelnikom. Z drugiej 
jednak strony - odrzuciwszy 
przekonania - mog?,Z'-petfig^ 

swiadomoscig stwierdzic, iz 
niewgtpliwie ulatwi on zycie 
nami?tnym MULTI-graczom (a i 
zapewne autorom rowniez, vide cena: 
270 zlotych]. Tak czy inaczej jednak - 
jak wynika z "pomocy" dolgczonej do 
MultiLotka - by wygrac, wystarczy 
systematycznie uzywac tego 
programu orazjego kolejnych wersji. 
Pytanie tylko: ile i... kiedy. I tym 
optymistycznym akcentem... 

Wymagania: 
386, 4MB RAM. CDx2, 
Windows 

Producent; 
Eureka Syslems 

Dystrybutor: 
Eureka Systems 

Internet: hllp://www eurevic com pi 
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X2 SHAREWARE 
- Pismo nie tylko dla orlow 

Jezeli posiadasz komputer PC, ale nie wiesz jeszcze co 

moglbys z nim zrobic -STOP- Poszukujesz tanich i skutecznych 

narz^dzi, dobrych programow edukacyjnych, efektownych gier 

-STOP- Chcialbys nauczyc si§ komponowac muzyk§, tworzyc 

grafik§, programowac -STOP- Interesuje Ci§ rozwoj polskiej 

sceny shareware —STOP- Zbyt wiele czasu tracisz na zmagania 

z opornym sprz^tem i oprogramowaniem -STOP- Lubisz konkursy, 

w ktorych mozna wygrac -STOP- 

Koniecznie si^gnij po PC Shareware!!! -STOP- 

Nic nie ryzykujesz, co prawda w przypadku braku satysfakcji 

nie zwrocimy Ci pieni^dzy -STOP- ale z cal$ pewnosci^ nie 

przyslemy Ci/takze poczt^ naszej reklamowki!-STOP- 

TAJNE!!! 
Jesli wolisz zapelnionq po brzegi niezwykle uzytecznymi 

programami i fajowymi grami plytk§ CD od lakierowanej 

tektury...-STOP- Kiedy nudzi ci§ juz to ciqgle granie i 

zastanawisz si§ dlaczego nie nauczyles siq jeszcze, jak 

stworzyc wlasn^ dziejowq gier§. . .-STOP- Gdy niepowolana osoba 

grzebie Ci po tajnych bibliotekach kolorowych fotek, a Ty 

nie wiesz co zrobic...-STOP- Jesli kolekcjonujesz najglupsze 

programy na swiecie napisane przez swirni^tych 

programistow...-STOP- Pragniesz zgl^bic tajemnice Internetu, 

ale nie wiesz od czego zacz^c...-STOP- Kiedy ludzie wokol 

nie wiedz^ jeszcze, gdzie nalezy szukac nowego zrodla 

informacji. . . -STOP- 

TY MOZESZ DOWIEDZIEC SIS 
PIERWSZY! -STOP- 

a bye moze swoboda jak^. 
uzyskasz, da Ci cos wi^cej... 

- STOP- 
zajrzyj do 

jPS SHAREWARE 
czekamy na CIEBIE -STOP- 

j^zyk angielski, niemiecki 

Skuteczna nauka 

Profesor Henry - Slownictwo wersja 2 
nauezy Ci? w kilka miesi?cy 7000 

najpotrzebniejszych slowek, zwrotow i idiomow 

uzywanych na co dzieri przez Anglikow. Henry uezy 

pisania, mowienia i rozumienia ze siuchu. 6 godzin 

nagran, kilkaset rysunkow, generator wlasnych 

cwiczen, p rzyjazny interfejs. (79 zl z VAT) 

Profesor Henry - Gramatyka 

doskonale przygotuje Ci? do klasowki, egzaminu 

czy matury z angielskiego. Gramatyka to 

multimedialny podr?cznik, slownik angielsko- 

polski i prawie 1000 ciekawych cwiczen. 5 godzin 

nagran, 5000 udzwi?kowionych zdan i przykladow, 

przyjazny i wygodny interfejs. (89 zl z VAT) 

Profesor Klaus - Slownictwo 
nauezy Ci? 9000 najpotrzebniejszych slowek, 

zwrotow i idiomow niemieckich. Material zawarty 

w programie jest dwa razy szerszy niz material 

poznawany w szkole sredniej. 33 grupy tematyezne, 

7 godzin nagran, slownik, kilkaset rysunkow, 

nauka pisania, mowienia, rozumienia ze siuchu, 

rodzajnikow i rekeji. (79 zl z VAT) 

Wszystkie pakiety zawieraj^ poradniki metodyezne 

opisujqce techniki uezenia si? i strategic 

zapami?tywania. Programy umozliwiaj^ 

nagrywanie wlasnych wypowiedzi i porownywanie 

ich z wersja lektora. Rownoczesny zakup dwoch 

pakietow w sprzedazy wysylkowej uprawnia do 

rabatu. 

Wymagania: PC 486, CD-ROM, Windows T_ 

Informacje, sprzedaz wysylkowa: 

Edgard Multimedia 
skr. poczt. 83,02-588 Warszawa 48, 

tel. 022 857-44-32,0601 33-18-50 

www.edgard.com.pl 



Prognamy uzyckowe 

gTeachgr A O - rngmlscfri 
gift gfMfflfllytip Sl^wnichrfl It ity flpcfr PfljrgmHfc ptm^ 

ajeKf.Hea 

die Wurfel 

das Roulette 

die Waage 

die Streichholzer 

Mftefifc 

r eLehrer 4.0 
eTeacher A.O niemiecki 

WiemiBcki Jbb! fSnigini pod v^giedein 
popiilsnnosci iezvUiBm zachodniiit., k(flr 
uczg sie Polacif. Nic ilziwfiego, 
GoolPego jestnaszymi 

I’fnfe iiiepy i 

Jpnikiera Polski z liniij Europejsiii M 
pokazulf Mania slalirslycine, nigdy 

dolfylnie darzylismy Aliemcow lakp, 
sympaiig jak obecnie, co jeszcze bardziej 
motywuje do poznswama iclii 
Myslp, ze w nttyewjTszyaii 
laklaraf nie IrzeSsnikogo pr-zekanpac b 

uzylecznoSciwsisiliisa Meplalow 
stuzgcych do zdobpaniaipaylgliianie 
uipiejalnaBcipBBfiigiwaniasIp 
niemczyzna. 

Jan Jankowski 

awno, dawno temu, w 
czasach gdy na PC-ta 
mowilo sip jeszcze IBM, a 
marzeniem wszystkich 
komputerowcow by! model 
oznaczony symbolem AT, 

firma Nahlik Soft zaprezentowata po 
raz pierwszy serip programow do 
nauki jpzykow - eTeacher. Bye moze sip 
mylp, ale wydaje mi si?, ze byl to 
pierwszy tego typu projekt w Polsce, 
w kazdym razie dla mnie byta to 
wowczas nowosc. Pomimo 
atrakcyjnej formy Ctryb tekstov 
pewnych niedocipgnipc 
merytorycznych, wiele 

sppdzilem przy eTeacheraofi uczqc sip i 
przy okazji niezle bawiqc/eraz czasy 

zmienily. Wszpdzie /tSIuje modne 
sfowo - multimedia i rfoducencj 

oprogramowania dt^olnego typu, 
jezeli chcq odnie£f 

marketingowy, nrfszq dbac o 
efektowng opra/p audiowizualnq dla 
swoich produkjpw. eTeacher 4,0 w 
wersji niemie^rej jest znakomitym 

fzykfadem wcielenia powyzszej idej/ 
Fw zycie. Funkcjonalnie niewiele rm\\ 
sip od pierwowzoru, jest co prawda 

znaeznie rozbudowany w wa^twie 
tresciowej, jednak zasadnij 
roznicp stanowip elemen 
multimedialne widoczpe juz na 
pierwszy rzut okaJffgrdd wielu 
typow testow #*ralazfy sip takze 
takie, ktdr^fykorzystuj^ grafikp 
IpolscatHtf wybierz odpowiedni 
podprado obrazka), zas cafosc 
)rogramu jest udzwipkowiona, dzipki 

czemu kursant moze ewiezye nie 
tylko pisownip, ale i wymowp. Muszp 
przyznac, ze jakosc dzwipku w 
niemieckim eTeacherze stoi na 

wysokim poziomie, glosy lektorow sp 
nagrane profesjonalnie, bez 
znieksztalcen i szumow. Miafbym 

jednak pewne zastrzezenia do jakosci 

Start eTeacher 

Help 
|e£l m wfesE, ee 

Read me 
jpsfi te** 

Uninstall 

Exit 

sip do uatrakcyjnienia programu i 
podniesienia jego wartosci 
dydaktyeznej. 
Jak juz wspomniatem, koncepcja nauki 
przy pomocy eTeachera nie ulegta 
zmianie od poczqtku istnienia serii. 
Uzytkownicy pierwszych, 

prehistorycznych wersji prwerTTu na 
pewno rozpoznajqnjg^rtTTiS^tycznq 
strukturp m§p*rllraz sposob wyboru 

grafiki - zdarzyto mi sip kilkukrotnie, 
ze nie mogtem rozpoznac obiektu na 
rysunku (na przyklad herbatniki 
bardzo przypominajq ziemniaki). 
Generalnie jednak muszp stwierda 
ze multimedialna otoezka przycafnila 

iczefi. Sqdzp, ze jest to glpboko 
izaSedniony zabieg, poniewaz metody 

wypraktykowane przez lata obecnosci 
eTeachera na polskim rynku 
najwyrazniej sprawdzily sip i w 
przypadku wielu uzytkownikow daly 

dobre efekty. W 
tym miejscu 
nalezy wyjasnic 

czytelnikom, 
ktorzy po ra^ 
pierwszy 

zetknpILmp i 
program, ze 
nie to w 
zajmym razie 
/modzielny i 

fcmpletny 
Azestaw do nauki 

jpzyka od 

podstaw. Nalezy go raezej traktowac 
jako elektroniczne repetytorium 
umozliwiajqce wzbogacenie i 
usystematyzowanie wiedzy jpzykowej. 
Sqdzp, ze dzipki mozliwoSciJ 
dotarriafti^^ zaaadnieri 

iSInych lub gramatycznych 
program moze sprawdzac sip w 
wszelkiego typu powtorkach przed 
egzaminami z wqskiego lub szerokiego 
zakresu materialu. Oczywiscie, 
uczestnicy tradycyjnych kursow lub 
innych form nauki jpzyka (np. w 
szkofach] mogq stosowac eTeachera 
jako doskonale uzupetnienie 
zdobywanych w ten sposob 
umiejptnosci. Ogromnqzaletq 
programu jest jego otwarty charakter 
- kazdy uzytkownik moze bez 
ograniczeri modyfikowg 
cwiczeniajyj*i«^^ tworzyc 

do tego specjalne 
'edytory dostppne z wnptrza 
programu. Przy okazji muszp 
wspomniec o pewnym smutnym 
odkryciu. Podczas edycji testu 
familie.dic (cwiczenia ze slownictwa, 
grupa Czlowiek] znalaztem btqd 
gramatyezny. Warto zaraz po 
zainstalowaniu pakietu wyedytowac 
ten test i zmienic rodzajnik przy 
niemieckim odpowiedniku slowa 
pasierb (jest die Stiefsohn, powinno 
bye oczywiscie der Stiefsohn]^ 
bo program jest poza 
wartosciowyj^eflfinadziejp, ze 
autorzyjojffewiq ten btqd przy 
pier^zej nadarzajqcej sip okazji i aby 

rfgodzic ten nieprzyjemny akcent, 
rjeszcze raz podkreslam: niemiecki 

eTeacher naprawdp moze Ci pomoc w 
nauce jpzyka! 

ttACTW 

Wymagania: 
m. Am MA.cotf, 
Wirvdcws, j^iia diwisfiowi 

Internet: hitp://www.ispld.tom,p|/- nahlik 

Producent: 
Nahlik Soft 

Dystrybutor: 
Nahlik Soil 



Programy uzytkowe 

rsi w~~: 

1 

rtonowi bohaterzy 
gpipgP-MAN Cartoon Maker 

jBsttffl przfikflHaRy, is wsrAd 

kreskowek dla domtyeh, ieez mssowro 

iiPDBijkowaai ppzez ftmepyftanflw 

p m\ 
BMiMi, Unite ilp. teptefiw, Wspomsiant 

Oczywi^cie its bpakowato pdwniez Bier 

koBpiiterowfycb (nalez^eiej 

ptatformDwek), w kifli^cb kolspowe 

slpnjE term pelerynki i gaslowns 

HKa;>i knly nailzwyczajnvcfi lacslpw 

spiera^ekilizrdtsejiifajei 

Mtwrraiif i pm« ft fteii Jetnli kts* 

iHduiote f§ w taiticfi UinataeK, sa 

pewtifl 
pr/vgiMi ppzez Marvif Met. 
' ~ Andrzej Sito 

nosty program SPIDER- 
MAN Cartoon Marker 
umozliwia samodzielne 
wyrezyserowanie 
"kreskowki" z ulubionym 
bohaterem. W zasadzie 

produkt ten przeznaczony jest dla 
bardzo mlodego odbiorcy i 
przypuszczam, ze tylko on b?dzie 
usatysfakcjonowany wykonanym 
samodzielnie filmem antmowanym. 
Majblizszym tematyoznie dzieiu Marvel 
Comtes bylby chyba Nickleodeon 3D 
Movie Marker liy97J. Chod z drugiej 
strory podobiedstwo odnosi si? 
jedynle do formy zabawy, zupelme 
odmienna techrika produkcji oraz 
palely opcji, przede wszystkim N 3D 

Movie Marker operuje na obiektach 
wektorowych, cop jak nazwa aplikacji 
wskazuje, pozwala tu uzyskac efekt 
przestrzennosci scenerii i 
zorientowanych w trzech wymiarach 
postaci. W zupelnie odmienny sposob 
wykonane sq sekwencje animacji w S- 
M Cartoon Marker. Dwuwymiarowi 
bohaterzy naktadani na rysowan? 
r?cznie bitmap? prezentuj? si? 
wzgl?dnie dobrze, co niestety nie 
oznacza, ze efekt pracy jest 
rewelacyjny. 

Po uruchomieniu WS-M Cartoon Man 
ujrzymy specjalny pulpit edycyjny oraz 
kilka umieszczonych na nim ikonek. 
Spiderman, ktorego zobaczycie na 
przycisku, otwiera katalog 
kilkudziesi?ciu postaci znanych z 
filmow tsg to zarowno charaktery 
pozytywne, jak i negatywne]. Sam 
gtdwny bohater wyst?puje w kilku 
wcieleniach oraz odmiennych 
"pajqkowatych" pozycjach [o czym za 
chwil?]. Zanim umiescimy na pulpicie 
wybrane postacie, nalezy najpierw 
okreslic scenerie, w ktorych b?d? si? 

zwrocic uwag? na katalog, gdzie 
umieszczono mas? drobnych 
efektow wizualnych. Czerwony 
hydrant kryje w sobie kilkadziesi?t 
przedmiotow oraz efekty w stylu 
"dymkow" pojawiaj?cych si? nad 
postaciami. Obejrzycie sobie kolorowe 
wybuchy, ktdrymi akcentujemy 

rozgrywaty 
przygody 
bohaterow, 
Stuzy do tego ikona 
z symbolicznymi "wiezowcami". W 
srodku katalogu znajdziecie dose 
przypadkowo utozone obrazki - 

kadry z filmow o 
Spidermanie. 
Motywem 
przewodnim scenerii 
S3 oczywiscie 
olbrzymie drapaeze 
chmur, po ktorych 
wspinal si? b?dzie 
"Spider". Znajdziecie tu 
rowniez kilka rysunkow 
wn?trz, ktore 
umozliwiajq realizacj? 
bardziej konkretnych 
pomystow. Warto takze 

przelomowe, wzgl?dnie - wybuchowe 
momenty Waszych filmow (wybuch 
jest po prostu kolorow? gwiazd? - 
podobnie jak w wi?kszosci komiksdw). 

W programie znajduj? si? jeszcze dwie 
biblioteki obrazkow. W pierwszej 
znajdziecie roznej masci pojazdy, 
natomiast w drugiej - rysunki postaci 
[same kontury, dzi?ki czemu mozemy 

np. zmienic uniform 
Sptdermana z 
czerwonego na zielony 
itd.). Biblioteki te 
zawieraj? jednak 

wyl?cznie statyezne 
obrazki. 0 co w tym chodzi? Juz 

wyjasniam. Spiderman, ktorego 
uchwycono w kilku 
charakterystycznych pozach i 

umieszczono w katalogu jako obraz, 
jest animowany. Np. jezeli 

umiescimy “pajqka11 na 
odpowiednim tie, mozemy 
sprawic, aby wspinal si?, 
biegf czy niezym 
Superman - wzlatywal 

mi?dzy wiezowce. Jest to krotka, 
zap?tlona sekweneja tprzypomina 
troch? zasadami animowane kursory 
w W'95). Po wyborze postaci 
zostawiamy wcisni?ty lewy klawisz 
myszy i przesuwamy niq po podkladce, 
W zaleznosci od postaci, ktor? 

5 

wybralismy, zobaezymy, jak pracowicie 
macha nozkami, lata, wspina si? itp. 
W wypadku Spidermana, ktory ma 
kilka wcielen, b?dzie to kilka krotkich 
animowanych sekweneji [np. 
charakterystyczne loty na ‘‘paj?czych 
niciach" czy wspinanie si?]. Jezeli 
wi?c wybralismy klimatyczn? sceneri?, 
mozemy ustawic na niej jakiegokolwiek 
bohatera i w prosty sposob sprawic, 
aby poruszat si? i... uwaga! - mdwit, 
Kazdej postaci zostal 
przyporzqdkowany jakis dzwi?k lub 
sekweneja muzyezna. Jezeli jednak 
"odgtosy programowe" nie przypadnq 
nam do gustu, mozemy sami nagrac 
odpowiedni komentarz - jezeli 
naturalnie dysponujemy mikrofonem. 

Z narz?dzi edycyjnych dost?pnych w 
programie w zasadzie zadne nie 
wymaga szerszego komentarza. S? to 
po prostu opeje, ktore mamy w 
windosowym Paintcie, Wspomn? 
tylko, ze oznaezenie wielkosci p?dzla 
jest rowniez okresleniem wielkosci 
postaci, ktore umieszczamy na planie. 
Przesuwajqc myszkq, sprawiamy, ze 
postad ozywa, jezeli zmienimy kierunek 
ruchu - nasz bohater, jak w lustrze, 
odwroci si? we wlasciwq stron?. 
Programik umozliwia rowniez wpisanie 
dowolnego tekstu (niestety tylko 
jednym rodzajem fontow). 

Samodzielnie wykonana za pomoc? 
SPIDER-MAN Cartoon Marker 
animaeja nie wprawi nikogo w szalony 
zachwyt. Nie jest to dziwne, biorqc 
pod uwag? skromniutkie mozliwosci 
programu. Z drugiej zas strony w 
krotkim czasie mozna "wysmazyc" 
zabawn?, dose ciekaw? wizualnie 
historyjk? ze znanymi, komiksowymi 
bohaterami. Na pewno aplikaeja ta 
stanowi swietne cwiczenie, zarowno 
jesli chodzi o proste narz?dzia 
grafiezne, jak i sztuk? montazu filmu. 
Czyzby bawiqc - uezye? Nie 
przesadzajmy, jednak S-M Cartoon 
Marker jest na pewno ciekawq 
propozycjq dla mtodego odbiorcy 
(chwytliwy temat) i jako taki moze 
okazac si? godziw? rozrywkq. 

Producent: 
Marvel Comics 

Wymagania: 
Pentium, 8MB RAM, 
CDx2, Windows 95 

Dystrybutor: 
Techland 
lei.(064) 347013 

Internet: hltp://www adventure com 
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Pnogranny uzytkowe IB 

mieszanie jazykow 
Word Translator 5.2 

Infinalyka nalezy, jak sgflze (o 

ipraicjo!), do nauh scislych. Bye moze 

anatego, gdy do pracy nad programem 

konpoterowyinzabierajaoiofilolodzy 

(czyli noi koleifzy po tachu}, reziiltaty 

tywanrftiRe. Nieslety, tak slato sip 

rAwniez w ppzypadku WORD 

TRARISLATQRA fipmy Translations Experts 

Limited. ByC moze aotorzy sq ekspertami 

w dziedzinie ttomaczefir ale na miano 

speetw od pisania aplikaeji 

kenpalerawych nio zastuguja. 
PlOTR POMANSKI 

rojekt, nad ktorym podjgli 
I* 1' I pracg, jest niezwykle 

ambitny. Program w 
zatozeniu umozliwia nie 

! | tylko tlumaczenie 
pojedynezyeh wyrazow i 

zwrotow tdziafa wige jak zwykty 
slownik), ale rowniez sprawdzanie 
pisowni w trakeie pisania w wybranym 
programie do edycji tekstu (m.in. 
Word dla Windows czy WordPerfect], 
cwiczenie wymowy i w koncu 
tlumaczenie calego tekstu 
(dokumentu) z jednego jgzyka na 
drugi. 

mozemy tlumaczyc wyrazenia i 
teksty z 21 jazykow, w tym 
dunskiego, japonskiego, islandzkiego 
i starocerkiewnostowiariskiego (!]. 
W podstawowych bazach (polsko- 
angielskiej i polsko-niemieckiej) 
znajduje sig calkiem przyzwoita ilosc 
hasef tokolo IDO OOO w kazdej]. 

Jednak w dziataniu sfownik ujawnia 
powazne wady. Zaczynajgc od 
kwestii merytorycznych, zawiera on 
podstawowe btgdy, l\la przyklad 
slowo 
“pluszowy” 
przetfumaezone 
jest na 
angielski jako 
"plushy" - 
wyraz, ktorego 
na prozno by 
szukac w 
jakimkolwiek 
dobrze 
opracowanym 
sfowniku jgzyka 
angielskiego. 
Angielskim 
odpowiednikiem 
"pluszowy" jest "plush" [a wige 
"krzesfo obite pluszem" tlumaczymy 
"plush chair”], o czym powinien 
wiedziec znajqcy ten jgzyk nawet na 
srednim poziomie zaawansowania fa 
co dopiero "translation expert"). 

opeja tfumaezenia tekstu. Program 
tlumaczy napisany w jgzyku obeym 
tekst slowo po sfowie, co przynajmniej 
w przypadku przekladu z angielskiego i 
niemieckiego daje w efekeie jgzykowe 
dziwolqgi, ktore traktowac nalezatoby 
raezej jako ponury zart niz 
tlumaczenie. W efekeie, mimo 
bogactwa hasel, uzytkownik nie moze 
w pelni ufac sfownikowi i znajqcym 
sfabo jgzyk obey zalecatbym daleko 
posunigtq ostroznosc przy korzystaniu 
z programu. Ewentualnie mozna 

skorzystad z opeji, ktora umozliwia 
"podmiang” slowa na sugerowane 
przez komputer jego odpowiedniki w 
innym jgzyku - dzigki czemu choc 
troche zredukujemy stgzenie 
rozmaitych "lamancow 

translacyjnygh" 

Ambitne zafozenia mozna uznac za 
jednq z zalet WORD TRANSLATOR, 
szczegolnie ze, jak sig wkrdtce okaze, 
nie ma ich za wiele. Innym 
niewqtpliwym plusem produktu jest 
bogactwo baz danych. Mamy do 
dyspozycji dwukierunkowe slowniki 
polsko-angielski (takze polsko- 
amerykanski), polsko-niemiecki, 
angielsko-niemiecki, oraz angielski 
slownik synonimdw (dlaczego nie 
polski?), a takze, ciekawostka, 
angielsko-angielski (chodzi oczywiscie 
o slownik "ttumaczqcy" angielszczyzng 
brytyjskq na amerykanskg i 
odwrotnie). Poza tym na angielski 

Patrzgc z drugiej strony, w slowniku 
angielsko-polskim przy wyrazie "go", 
jednymztych, ktore mogg 
przybierad dziesiqtki znacz.en w 
zaleznosci od kontekstu, podane sq 
zaledwie dwa polskie odpowiedniki. 
Nie mam pojgcia, po co zostaly tu 
umieszczone hasla takie jak "ta 
sztuka teatralna jest na wysokim 
poziomie" (sfownik polsko-niemiecki) 
- nie jest to moze btqd 
merytoryezny, ale swiadezy o 
nieznajomosci podstawowych zasad 
przygotowania tego typu publikaeji. 
Kompletnym nieporozumieniem jest 

Podobne wady 
mogtby w 
pewnym 
stopniu ukryd, 
jesli nie 
zniwelowac, 
ciekawy 
interfejs i 
prostota 
obslugi. 
Niestety i te 
elementy 
wypadajq nie 
lepiej, a nawet 

jeszcze gorzej niz strona 
merytoryezna projektu. Otoz program 
bardzo czgsto zaezyna dzialac 
niepoprawnie bez winy uzytkownika, 
Sprobujeie na przyklad wpisac haslo 
"odsiecz” w slowniku polsko- 
angielskim (US). W oknie Wybierz 
tlumaczenie pojawi sig rzqd nic nie 
znaczqcych zlepkow wyrazow 
angielskich ("speeaid", 
"helpsuccoreeaid" itd,). Wybierajqc z 
menu slownik niemiecko-polski, 
uzytkownik musi bye przygotowany na 
to, ze uaktywni sig rowniez glosariusz 
polsko-niemiecki, na szczgscie wada ta 

-HfiBteafam •- 
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jest obecna rowniez "w drugq strong" 
(to znaezy, po wybraniu slownika 
polsko-niemieckiego mozemy 
tlumaczyc z niemieckiego na polski). 
Uaktywnianie poszczegolnych funkcji 
programu jest dosyc skomplikowane, 
a po popelnieniu przez 
niedoswiadezonego uzytkownika blgdu 
program czgsto przestaje dzialac - 
jedynym wyjsciem jest wtedy 
zamknigeie aplikaeji i jej ponowne 
uruchomienie. Niewiele w takiej 
sytuacji pomagajq dofqczone w 
osobnych plikach instrukeje. Interfejs, 
nawet jak na slownik, czyli program 
typowo uzytkowy, jest toporny, 
nieciekawy grafieznie i malo 
funkcjonalny (nie ma na przyktad opeji 
kopiowania jednego z odszukanych 
znaezen wyrazu do schowka, by 
sprawdzic jego tlumaczenie w 
odwrotnq strong). Korzystanie z 
programu wymaga wige od 
uzytkownika duzej cierpliwosci i 
determinaeji, co staje sig szczegolnie 
uciqzliwe, jesli poczqtkujqcy w nauce 
jgzyka nie posiada na dodatek 
doswiadezenia w obsfudze komputera. 

Mimo dobrych chgci autordw i 
niewqtpliwe duzej pracy wlozonej w 
projekt (przygotowanie ponad 20 baz 
jgzykowych), programowi WORD 
TRANSLATOR duzo brakuje do 
doskonatosci. Spotkalem sig ze 

slownikami komputerowymi o znaeznie 
mniej zasobnych bazach danych, ktore 
jednak uznalbym za lepsze ze wzglgdu 
na rzetelnosc wykonania, prostotg 
obslugi i brak razqcych blgdow 
merytorycznych. Z WORD 
TRANSLATORA korzystac mogq ci, 
ktorzy posiadajq takze inne slowniki, 
aby porownywac tlumaczenie hasel i 
sprawdzac jego poprawnosc, a poza 
tym znajq dose dobrze jgzyk obey, aby 
“wyczuc" bfgdy, 

“J-Acno' 
Wymagania: 
Wjriclaws 3.l luhnawfty, 
(Gdexi i (atalu. 
CD-ROM, 4 pjftaiii, 366 
Internet: 

Prodncent: 
T whs l,il ion EjspftNs Limited 

Dystrybuti 
Crai 
HIM f?9231 

NumerU/SI 



Programy uzytkowe 

malq poprawk?j z*wi?kszq 

delikatnoScifl'riiz ja osqdiciE wytananie 
dzieta Optimise Nexus a, ktdre by 6 

El e men tern; a’ 
wspomniec sq 

raluchy pod poduchy... 

Wymagania; Dystrybutor: 
PenSsumr flMfi RAM, 
CDi2, Widows 95 

Optlmus S A 
leMOlB) 4437797 

Internet: www nexus.optimus com pi 

fantastycznie i z duzym wyczuciem 
odtwonzony przez lektora. 

Inteligentne, o przyzwoitym stopniu 
trudnosci zagadki, ktorych edukacyjny 
charakter pozostal ukryty za pokaznq 
kurtynq zabawy, nie zniech?cq 
grajqcego malca, ktony zapewne z 
wielkim zapatem podejdzie do kazdego 
pnoblemu, jaki pojawi si? na drodze do 
sukcesu. 

Podpoduszahskie 

Jcsii ii/ieti, Klflre znacle, majq ta 
prniiiiiiiiy/ /anurzefliem si? we 
wsoaniitiv ^wlat 8ii6w, przewaznie czynfit 
in iiHr!!/n niochelnie I dopiero tia 
spBCisiR* pritti pMblctw - sprMNdefi 

)c, IZ putl swojq poduszkg 
/niijiiiiiii'zelicieilofaniasM, 

ijalhowsi Hralny Lasflw 
poi}pnrfiis/8A8kiEti, peina nadzwyczajnyeh 
i czekajaicych tylka na trick niespodzlansk. 
Wyst array, ze na niomenolk przyloZa ncko 
dobW poiluazkiipr/pritZpczya 
nlyazi delfksfny tlzwipk dzimeczka, 
ktriry /aiirowadzl je wprss! do 
uppapninnego cels. Jeszsze sip dokpze 
nie rozejrzQ, a jit! zoslana wpiaiaul we 
wapaRip przygody. tgtf wziplam lak 

ijohlcciijacRinlei'macjBTOliiZdwdjka 
Tltfecl: Krzyd i jetttisdszy kpal KnliiiS 

jJMlS/. . -ilnDMlpk, flBZMCfi i 

Into'' v-ckjfcitllwpBfa 

iczelScle da Kjitpfeffiy lam po 

fap^'i'iiiuziiMiipPzeZyt cos 
nailzHrvczajRego, cei, eo mole ky£ 

Tkwnie/iidzlaleni kazdego maiego 

nZyiko ,iika kompntarkw. I wszyshe to 

4igrzeUsypodpodBSzanaklB. 
_" Agnieszka Siejka 

I ysl?, ze perspektywa 
sp?dzenia czasu przed 
monitorem na pewno 
przypadnie do gustu 

| kazdemu 
poszukiwaczowi 

przV9d<b tym bardziej ze gra zostaia 
^onana z bardzo duzq starannoSciq 

1 *awiera w sobie wiele ciekawych 
oraz oryginalnych 

Bye moze poczqtek 
Lasbw jest niezbyt 
porywajqcy i nie 
zach?ca do 

rozpocz?cia zabawy, 
jednak jesli 

postaramy si? 
zapomniec o 

pierwszym wrazeniu, 
dalsze dobwiadezenia 
b?dq znaeznie 
przyjemniejsze. 

pomystdw. 
Dziecko 
zapewne szybko 
zainteresuje si? 
przygodami 
Krzysia i 
Kubusia, 
pelnymi 
niespodziewanych 
zwrotow akcji, 
zagadek do 
rozwiqzania 
oraz spotkan z 
niezwykle 
barwnymi 
postaciami. Wsrod nich rol? 
gfownego przewodnika pelni Pani 
Sowka, ktora jest ni mniej ni wi?cej 
tylko sowq w wielkich, pokracznych 
teniSowkach. Ta stateezna i mqdra 
dama prosi Krzysia i Kubusia o 
rozwiqzanie najwi?kszej tajemnicy 
Lasdw Podpoduszanskich, ktorej 
wierszowana tresc zostata zawarta 
wTajemniczej Ksi?dze. Gracz, 
kierujqc poezynaniami chlopcow, 
ktdrzy natrafiajq na swej drodze na 
kolejne zadania i misje do 
wypelnienia, stopniowo przybliza ich 
do pozytywnego zakonezenia. 
KJimat lokaeji oraz same napotykane 
postacie wywotujq "stuszne" 
wrazenie - jakby wszystko dzialo si? 
we snie obu chtopcow, tym bardziej, 
ze ich "pizamowy" ubior jest bardzo 
w tym przypadku wymowny. 
Grafikom oraz samym 
pomyslodawcom udalo si? uchwycid 
i przeniesc na ekran ten 
niepowtarzalny swiat marzen 
sennych, w ktorym praktyeznie 
wszystko moze si? zdarzye. Jest to 
wyezyn godny podziwu, poniewaz, 
gdy chodzi o przeniesienie swiata 
wyobrazni do "sztywnej” i 
"nieezuiej" rzeczywistosci 
komputerow, nie zawsze si? to 
udaje. 

Zresztq "scena inauguracyjna" ratuje 
si? humorem, z jakim zostata 
wykonana i zapowiada 
rownie wesote 
wydarzenia 
wypetniajqce gr? po 
brzegi. Warto jednak 
uprzedzic, iz grafika w 
Lasach jest dose 
nierowna. Bye moze 
mam nieco spaezony 
gust - poprzez 
DglqdanieTbznych 

giercowycb efektdvy f/ 
wstawek filmowyeb* 

po<L3$5( -1 wfefstico, 

co Jngjfluje siffflflfrizej 
pewgegp pulapO-wydaje mi sj? 
niepdde pochwat: Olatego we£cie tu 

zvwii' 

Przyznam, ze tym razem polska 

produkeja adresowana do dzieci mile 
mnie zaskoczyta i zainteresowata pod 
wieloma wzgl?dami. Coraz cz?sciej 
efektowne i okreslane na wyrost 
mianem "multimedialnych programow 
dzieci?cych" produkty zatracajq gdzies 
po drodze umiej?tnosc wytworzenia 
namacalnego kontaktu z odbiorcq, 
skupiajqc si? tylko na wizualno- 
dzwi?kowych ''fajerwerkach'1. 
Natomiast omawiany tutaj program 
potrafi ustanowic takq wi?z pomi?dzy 
dzieckiem i wydarzeniami 

moze me r; 
klimat i spi 

j^grywanymi na monitorze. 

Przypdmninajq mi siqr-stare, dobre 
bajki telewisfyjne, kedr^pomimo braku 
efekciarskipb sztuczek 

na kolana. ale ma swdj 
lyffcin^ "smacz|kw. J: 

Sfym warto 
^fhsy oraz sposfcb 

wypowiedzi ofau bobaterdw. kttii; 
wtadciwie dopasowane do ichjn 
charakterow: stataczr\y i 
zrownowazony sterszy brat Krzyd 

oraz maty trzpiot i pocresiny tobujt 
Kubus. Gtos Kubusia zostat / If 

ekrany r rzesze mtodych widzdw 
1 oraz pomystem. Stqd 

na duzesjo 
rzedka 
[nie ty 
dziecit.ftia 
tego typ^ 

uznanta. Szkoda. ze tak 
| oceniania rdznycb 

programdw die 
x Li— 

Producent 
Optimus Nexus 

Numer 64/96 



Programy uzytkowe 

eduzy Samurai 
Dziadek mysz zaprasza - Maty samuraj 

NicieliuiSB farwalnm, stay wlisiro firdhowjil si$ ilofiieraC ifo molcft c/ehalBdowyclr 

liPikepSBW. I nmury juslm islslki) ilfiim pnioi, wipe mm\ wdawat sip w 

imfycpt Midi, iiilem mu nsislntp szbiis?. Jana le vslainie tkwiij pi) dziurki w rosin w 

ritoisitycii knmlksacli, llfmnch lip. made in Japan, pnsiawita spnawg jasnu miiszp 

olrMidwat, to mi s/yiikn cos innegni W prrecfwaym rule z&Miiji} do rosily! 

Ntjlepit) Ink |t Msti tinwaiankp lull cet jusicie bard/iej nientycfnepo! 

wvHi'zyc/etum po c/ym tsgtm /cmdlony w jigi ppkanii. Poitftslato, i juz pi chwili 

piliiien amdowanv ill awiispo hlurka; COekiem w lapkith. Sisdim. Onpalam. 

Anna) Co ly mi tana. Tp pgpsippni kaaltol no i zynPnin i oklninici zbilkowalsis to 

nsziy iniciii mn Pinrg iiirowiBtiiilnotci in skuM, jaki wywnli poniisiy inktl 
PAWEt MUSIAtOWSKI 

■■Bich, pami?tam 
czasy, gdy jako 

ILm dziecko 
potrafitem calymi 
godzinami 

VBHbsiedziec pnzed 
swoj? ulubionq ksi?zk? i 
odplywac w dalekie knainy, 
peine niesamowitych 
przygod i wspaniafyeh 
bohaterow. Oczywiscie, jak 
kazdy, pomagatem sobie 
przy tym wyobrazni? - to, 
czego nie bylo widac, sam 
dodawatem w swojej 
glowie, a zabawy byto przy 
tym co niemiara. Dzisiaj 
naszym milusinskim 
pomaga w tym komputer. 
Musz? przyznac, ze czasami zatuj^, 
ze nie mam pi?ciu lat i nie mog? w 
petni cieszyc si? tym, co oferuj? 
nam pnoducenci oprogramowania. 
Maty Samuraj to kolejny produkt 
Davidsona i spotki z serii 
Czarodziejskie opowiesci dziadka 
myszy. Tym razem przeniesiemy si? 
wraz z sympatyeznym gryzoniem i 
jego wnukami do dalekiej (hmm, juz 
dzisiaj nie tak dalekiej - Lotem 
blizej, che, che) Japonii. Przed 
nami japonska opowiesd ludowa o 
matym samuraju. No dobrze, czas 
zacz?c... a poczqtek jest 
2ach?caj?cy, od razu rzuca si? w 

oezy bardzo estetyezna oprawa 
grafiezna; ealose jest bajeeznie 
kolorowa (chociaz trzeba konieeznie 
przelqczyc peceta na 256 kolorow, 
jesli macie komputer ustawiony w 
innym trybie, co jest troch? 
denerwuj?ce) i logieznie 
zaprojektowana. Dzi?ki temu 
zaden mlody uzytkownik 
komputera nie powinien mied 
probtemu z obsfug? programu 
i tym samym z uczestnictwem l 
w zabawie. A ta zaezyna si? ; 
juz w pocz?tkowym menu... | 

Tam wita nas nie kto inny, 
tylko sam i 
dziadek mysz | 
ijuz na< 
wst?pie omawia 
wszystk ie dost?pne 
opeje, Frezentacje 
jest tak przejrzysta i 
prosta, ze nie 
sposob doprawdy 
cos pomylic - i o to 
chodzi! Kolejna 
sprawa to Seiezka 
d£wi?kowa - tutaj 
tekze bez zarzutu, 

pelny profesjonalizm 
- wyrazy uznania. 
Aktorzy 
podktadaj?cy gtosy 
wywi?zali si? z 
zadania 

pierwszorz?dnie, zreszt? zdziwitbym 
si?p gdyby byto inaezej - gtos za 
dziadka mysz podstawia Piotr 
Fronczewski. Oczywiscie sktamatbym, 
gdybym stwierdzil, ze produkt jest 
pozbawiony wad - che, che, nie ma 
czegos takiego tjak mowi pewien moj 
znajomy - doczepic si? mozna 
absolutnie do wszystkiego, wystarezy 
tylko chciecJ. Nie mam zamiaru w 
zadnym wypadku odgrywac roli ultra- 
czepialskiego, ale.. A zatem - udato mi 
si? wytapac pewn? mat? niezgodnosc 
w dubbingu; w pewnym momencie 
zauwazylem, ze postaci zenskiej 
podlozono glos m?ski, ale to doprawdy 
szczegot - obowi?zek spefniony, idzmy 
dalej. 

Do dyspozycji graeza s? trzy 
opowiesci i gra. Pierwsz? z 
nich jest wspomniany juz Maly 
samuraj - japonska bash 
ludowa o pewnym 
malzenstwie, chc?cym miec 
syna i czarodziejskim drzewie, 
ktore,.. ale ale, po szczegoly 
odsylam do tegoz programu. 
Gdy juz zdecydujemy si? na 
bajk?, pojawiaj? si? przed 
nami kolejne plansze (strony), 
na ktorych przedstawione s? dalsze 
epizody opowiesci. Calosci towarzyszy 
nie tylko glos lektora (dziadek mysz), 
ale i tekst. Po wst?pie otwierajqcym 

dan? seen? nast?puje zatrzymanie 
animaeji i w tym momencie paleczke 
zostaje przekazana graezawi. Nesz 
maluch ma okazj? teraz "paszpereb" 
na stronie. Na kazdej planszy bowiem 
znajduj? si? elementy, ktdre kryj? w 
sobie niespodzianki w postaci animaeji, 
piosenek, tekstow - raj dla 
dociekliwego poszukiwacza - wiem cos 
na ten temat. Odkrywanie tych 
wszystkich detali daje naprawd? duzo 

frajdy - sprawdzitem, nie tylko na 
sobie. Gdy juz "wyklikamy” wszystko, 
co tylko si? da, wystarezy wskazac 
animowan? ikonk? (rybka, ptak, smok) 
w prawym dolnym rogu strony, aby 
popchn?c wydarzenia do przodu i 
przejsc na nast?pn? stron?. Mozliwy 
jest rowniez powrot na poprzednie 
stronice. Istnieje rowniez opeja 
(dost?pna w menu glownym) 
pozwalaj?ca na dowoln? podroz po 
stronach opowiesci. Na ekranie 
widoczna jest takze mala ikonka 
dziadka myszy - uzyeie jej spowoduje 
powtorzenie wczesniej czytanego 
tekstu. 

Coz, pozostaje tylko podsumowac, ale 
specjalnie ni?'ma juz co, gdyz 
wszystko, co chcialem powiedziec - 
powiedzialem, i nie ma sensu si? 
powtarzac. Co do ewentualnych 
bl?dow - zwalam je na konto wersji 
testowej i wierz?, ze wersje, ktor? 
otrzymaj? kupuj?cy, b?d? 
dopracowane do ostatniego detalu. 

Jedno jest pewne: jeSli chcecie, aby 
Wasze dziecko dobrze si? bawifo, 
poznalo ciekawe opowiesci, a do tego 
miafo frajd? z zabawy z komputerem, 
Mely samuraj (i inne apowiedci) b?d? 
Btm\m w dziesi?tk?, A teraz musz? ; 
Padstwa poiegnad jak 
wspamnialem - zbzikowelem i id? 
popelniP rytuelne seppuku pod wiez? 
cigniert. 
Sayonaraf 

Wymagania: 
Windows 95, CDx2,486, 
8 MB RAM, 256 kolorow 

Producent: 
Davidson 

Dystrybutar: 
CO rrojpc! 
tel. (022) m 

Internet: tmp://www davd c 
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Programy uzytkowe 

n Anatol szuka wyjscia... 
Smok Anatol i Tajemniczy Zamek 

rozwinqc 
tfnv^ic si?, 

Smok Anatol !o w imim ilody sntociek 
- juniap. Zsmrasi klasyeiDCj jamy 
lamieszkuje tkromny pokfij, ale zato 
tfygpmje pbw wyobrazniq. Dziqki 
Mj medal znku slojqcy w pokoju 
Aaalola zaaiienia siq w pnawdziwq, 
golycka Mowlg wypelnionq na dodatek 
zagadkaml, Mre Anatol muai rozwiqzac 
zwiedzajaanszczagdlnekaninaty. 

Krzysiek Kaliszewski 

pokrtee przedstawia si? 
fabuta najnowszej gry 
edukacyjnej prezentowanej 
w Polsce przez firm? ADK 
Productions zatytulowanej 
Smok Anatol I Tajemniczy 
Zamek. Gra nie jest jednak 

produkcji polskiej. Autorem dziefa jest 
firma LCSI wyrozniajqca si? na calym 
swiecie wfasnie w dziedzinie 
oprogramowania edukacyjnego. 
Dlaczego - nie wiem. Szczerze 
mowiqc, Smok Anatol nie wywarf na 
mnie najlepszego wrazenia, A oto 
dlaczego: 

Przede wszystkim dzwi?k i grafika. 
Poziom obydwoch jest przyzwoity, ale 
na kolana nie rzuca. 0 ile jednak mog? 
docenic wfozony w to wklad pracy, to 
z pewnosci? opraw? programu nie 
musz? si? zachwycac - nie sprzyja 
temu przede wszystkim niedbala 
kreska i rozmyte kolory - styl ostatnio 
dose popularny w ksiqzkach i 
programach dla dzieci. Bye moze 
powodzenie tej fromy swiadezy, ze 
komus jednak si? to podoba, jednak z 

pewnosci? do tej grupy nie zaliczam 
si? ani ja. ani spore grono mg 
znajomych, ktorzy mieli okazj 
podziwiac Anatola w akeji. Ji 
gorzej jest z obslug? i zasada 
rzqdzqcymi programem. Idea fry to 
cos przypominajqcego pofqoza™p| 
Zagadek Lwa Leona i Incredible 
Machines, Kazda z komnat zamku 

oraz jego otoczenie 
to plansze, w 
ktorych Anatol 
musi wykonac 

konkretne zadanie 
korzystajqc z 
odpowiednich 
akcesoriow. 
Jednak w 

przeciwienstwie do 
wymienionych 
pierwowzorow, aby 
przejsc do 
nast?pnej planszy, 
nie musimy 
konieeznie “zaliczyc" poprzedniej, a 
nawet rozwiqzanie postawionego 
przed nami zadania nie jest 
nagradzane zadnym komunikatem. Po 
salach przemieszczamy si? dowolnie. 
W kazdej chwili istnieje mozliwosc 
rezygnaeji z realizowanego wfasnie 
zadania i w?drowki gdztes i 
Poziom stawjpychijrzgthuami zadan 
rowniez da 
Np, w pier 

[atapulcie i, 
czarownic?, 
zawi es^ cj 

!na bstfcla pi 
v.giowf twpaSc do cebi 

[pewnie "w nagrod?" 
kliknqc na niej i zobaezyd, 
podtapia. llUmoraJr^M. to. 
stopniu niesamowil 
doskonafq wodq ndimlyn o\ 

gloszqcych ogfuprajj 
komputerowych. Nfe powioi 
lubi? od czasu dq^zasu ki 

deathmatcha.jtfiOwtefeBTe prj 
Anatol jestgrf dls dzieci do 
dziesi?ciu TO^wijaj^ctwveijPflfzni 
umiej?tnosc POZ1 , _ 
problemow i my^lanie 
analitycz|]§jgj$ glosi haslo 

^agai 
’'pomaga 
obstugi. Zdeji 
z paska u gory 
[technikq draj 

Enoredxi 
Dzna i 

tak jak w 
spodziewamy 

i polozyc go w 
dowolnym miejscu puszczajqc przyeisk 
myszy. Tymczasem po wykonaniu tej 
czynnosci mozemy kilkakrotnie poklikac 
sobie gdzie chcemy, a i tak wybrany 

przedmiot pojawi si? w zupelnie innym 
miejscu [przy czym o ilosci klikni?c 
decyduje przypadek). 
Idea "Anatola" jest swietna. Niestety 
jednak, co mnie bynajmniej nie cieszy, 
wykonanie znaczqco odbiega od niej 

iem. wplua informaeji 
jzczonych na7pudelku program 

nagrodzony przez pisma CD 
!QM PC Magazine, 

wi?c by£ moze'si? my I?, ale widziatem 
}WN$ wiele programdw ! 
fajjtojo-rozrywkowych zardyvntA 
IHIHjak i zachodniej produfcji. ’ 

reprezflByfcvch wyzszyjtoob 
0$tateczn*cMMflfezBPl3k do 
czyte Ini kpw. 

% 
Fmducent: 
LCSI 

Wymagama; 
V,'iii'lrrW5,4 MB RAM, 
VGA Icitil 

Dystrybutor: 
ADK Pftfutfiws 
ini£>6366200 

Internet: 

Humerwaa 



Prognamy uzytkowe 

per matma 
Matma jest Super 

Edukiicja matenatyczni lo rzecz trudna. Raczej nie sposob pozwolic tu sobie na 
polraktowanie zagadnienia jako zahawy, ze wzglgdu na bezwzglgdnasc (coz za pigkne 
lauialogiczne slorninlowanie) zasad rzgdzgcycli tym ppzedmiotem. Jednakze firmis 
ilpdiniis Pascal ndalo sip lego dokonac, choc zakres wiedzy olerowany przez program 
"Matma jest snper" nie wykracza poza granice podstawowki. 

KRZYSIEK KALISZEWSk! Jezeli w ogole mozna mowic 
o jakis wadach programu, 
to jest to jedyne co tu 
dostrzegtem, z tym, ze 
wi?kszego zakresu i tak nie 
oferuje zaden podr?cznik 

poza encyklopediq matematycznq 
(polecam - nawet d^finicj^ rdwnania 
kwadratowego mozria przedstawic w 
niezrozumialy sposob, w czym autorzy 
rzeczonego podr?cznika mieli 
naturalne zdolnosci). Wi?c tak 
naprawd? - wad nie ma, 

A co z zaletami? Otoz tych jest sporo. 
Na poczqtek atrakcyjna oprawa 
"multimedialna" - charakterystyczny 
wyrdznik programow edukacyjnych 
Optimusa. I tym razem nie bytem 
zszokowany, gdyz wysoki poziom 
grafiki oraz (co trafia si? znacznie 
rzadziej) umiej?tny dobor glosow, to 
byio to, czego oczekiwatem. Ale mimo 
braku zaskoczenia, wszystko to i tak 

robi wrazenie. "Akcja" prognamu to 
fabularna historia, w ktorej celem 
gracza jest uratowanie swiata 
antycznego przed zakusami ztej Ewki i 
jej brata Jaska, ktorzy nie cierpiq 
tytulowej matmy i pragnq jej si? 
pozbyc w najprostszy z mozliwych 
sposobow: niszczqc swiat, a 
doktadniej swiat antyczny. Gracz z 
kolei b?dzie musial nozwiqzywac 

zadania matematyczne, by zniweczyc 

ich zakusy i zatriumfowac samemu. W 
trakcie podrozy w czasie odwiedzimy 
panstwot Aztekdw, starozytng Grecj?, 
Atlantyd? i egipskie piramidy. Tryb 
"wycieczki" oferuje nam poziom 
trudnosci ksztaltujqcy si? w okolicach 
3 - 4 klasy szkoty podstawowej, 
jednak wybierajqc zadania specjalne, 
spotkamy si? takze z zadaniami na 
wyzszym poziomie. Pytania, na jakie 
trafimy, sq formutowane w przyst?pny 

najwazniejsze, udalo si? uzyskac cos 
takiego bez nawet szczqtkowego 
wulgaryzmu) zdecydowanie pomaga w 
nauce, a poza tym taki sposob 
nagradzania petni rol? psychologiczn? 
- wyjasnia, ze oprocz wyglqdu liczy si? 
rowniez wiedza i w sumie to ona 
powinna bye najbardziej istotna. 

sposob, z tym ze spotykamy si? z 
zadaniami podchwytliwymi, jak rowniez 
z takimi, ktore oprocz umiej?tnosci 
liczenia wymagaj? rowniez szybkosci i 
refleksu. 

Poza wycieczkami po starozytnych 
panstwach czekaj? nas rowniez 
zmagania na statku - wehikule czasu. I 
to w zasadzie wszystko, co oferuje 
program. Wydawafoby si?, ze to 
niewiele, ale biorqc pod uwag? 
zroznicowanie stopnia trudnosci zadan 
wbrew pozorom otrzymujemy catkiem 
sporo zabawy. 

W programie wyraznie widac, ze 
przylozyl do niego r?k? zawodowy 
pedagog. "Edukuj^ce si?" dziecko nie 
jest zniech?cane zlosliwymi 
komentarzami w przypadku pomylki, a 
sukcesy kwitowane sq odpowiednimi 
podsumowaniami, ktorych jest sporo, 
wi?c nie denerwuje nas uslyszane po 
raz setny lapidarne "wygrates" lub 
cos w tym rodzaju. Aztecka kobietka 
obserwujqc moje dokonania 
stwierdzila nawet ze: "Super towar z 
Ciebie" (bqdzcie pewni, ze taki tekst 
podbudowuje], a egipska mumia Kleo 
proponowata mi, bysmy spotkali si? na 
miescie po skonezeniu zabawy. Mile 
polechtany samezy instynkt (co 

Coz - w sumie kola tu jeszcze nie 
wymyslono, tzn. kto nienawidzit 
matematyki, temu nie pomoze zaden 
program, ale roli edukacyjnej nie 
mozna tej aplikaeji odmowic. Na tyle, 
na ile jest to fizyeznie mozliwe, 
program zach?ca do nauki 
matematyki, a przynajmniej nie 
zniech?ca do niej, co i tak jest istotnq 
zaletq i predysponuje ten produkt do 

najwyzszej noty. Bior?c pod uwag? 
fakt, ze odsetek ludzi lubiqcych 

matematyk? jest raczej niewielki, to 
"Matma jest Super" faktyeznie 
okazuje si? super programem. 
Optimusowi nalezy si? wi?c piqtka z 
plusem z matematyki oraz szostka z 
pedagogiki - zwtaszcza, ze ich dzielo 
rekomendowane jest przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, co 
samo w sobie jest reklam? lepsz? niz 
jakakolwiek recenzja. 

Producent: 
Optimus Pascal 

Wymagania: 
486 OX, 0MB RAM, CDx2, 
Windows S.x/95 

Dystrybotor: , 
Optimus Pascal 
tel {033) 117571 

Internet: htipv/www.opm pi 
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Programy uzytkowe 

2 P STAR 
Wannabe a Pop Stan 

SwM pMianka nie ma tafwego zycia. Nie Mi, it musi wciaz zdzierac gardto 

ft jreyjlttetawij publicznoSci, to na dodatek gdra szmali przealania jej normalne 

lycia i powdiji azaloMeoie od marseMw, wsfli z hmm I tym pafttoycli. nikamu 

oiapMnysh, pzeczy. A i "sox A drags A rock'n'roll" tez nieco wyczerpoje... Nieco 

iaczsj sprama ma sig z maiagerem gropy, ktdry organizoje Zycia artystyczne gwiazdy 

iziora at kilka telelondw pokazne, ohaodarolowane pakiety ziolonych papierkdw. 

Mali ntacia ocholg zostaC kimS takim i zakraC sic za wypromowania wlasnagozespolu 

ffuzyczAago, czym prgdzaizasiadajcie do ciakawago programa mozyczaago daooaft a 

ftp Star. 
Andrzej Sitek 

VMM premedytacjq napisalem 
m "programu muzycznego", 

m poniewaz Wannabe a Pop 
m Star umozliwia nam nie 

tylko organizacj? 
VHB przedstawien naszej grupy 
muzykow, ale i samodzielne 
"zaprojektowanie" przeboju oraz 
przygotowanie jego finalnej wersji w 
studio nagraniowym, Poniewaz 
program przeznaczony jest raczej dla 
szerokiego kola odbiorcow, jego 
obstuga nie sprawia zadnej trudnosci. 
Pewne uproszczenia ograniczajq co 
prawda mozliwosci Wannabe a Pop 
Star, ale umozliwiaj? w zamian 
przylqczenie si? do zabawy calej 
nodziny, a nie tylko wysoce 
skomputeryzowanych osobnikow 
sp?dzajqcych przed swiecqcym blado 
monitorem 24 godziny na dob?. Kiedy 
odpalicie juz plytk?, obejrzycie logo 
Attica i czolowk? programu, Wasze 
oczka ujrzq zielonq Iqczk? z pasqc? si? 
spokojnie krowk? i kilkoma 

charakterystycznymi budynkami, 
ktore sqniczyminnym jak 
wytwdrniq, gdzie najwspanialsze 
pomysly muzyczne zostanq 
obleczone w form?. W kazdym razie 
uwaznie spoglqdajcie na krowk?. 
Pocieszne to zwierz? nie tylko 
ogolaca okoliczne pagorki z trawy, 
ale i mowi ludzkim glosem, ba - 
potlpowiada, co nelezy czynid w tej 
dzungii music-bizaesu, NEestety nie 
udata si? zaprosid jej do dyskusji, w 
zwiqzku z czym to ja b?d? musial 
pokrdtce przadstawid Warn, co w 
trawie prszczy. 

Oprdcz niewielkiego budynku, ktdry 
miedci Opcje (tak, tak nie Smiejcte 
si? - to nie ja to wyfny£lilem3, na 
szczegdln? uwag? zasluguje niski, 
prostokftny budynek przypominaiqcy 
garaz. WlaSnie tutaj zaproszeni 
zostanq na przesluchania muzycy- 
amatorzy, z ktdrych skompletujecie 
swoj "band". Po krdfckirp intrze 

znajdziecie si? w srodku studia, gdzie, 
stoi juz perkusja, gitara elektryczna 
oraz basowa, a takze syntezator i 
mikrofon, w ktory b?dq dmuchac wasi 
potencjalni wokalisci. Jezeli klikniecie 
teraz na konkretny instrument, 
powyzej pojawi si? kolorowa ramka z 
usmiechni?tymi facjatami w srodku. 
Sq to osoby, ktore zglosity si? na 
przesluchanie i sposrod ktdrych 
wybierzecie t? jedynq, waszym 
zdaniem najlepiej radzqcq sobie z 
instrumentem, ewentualnie - 
preferujqcq styl gry, ktdry warn 
odpowiada. Wtasciwie ci?zko okreslid 
mozliwosci naszych "grajkow", bo 
wykonujq oni jedynie kilka 
standardowych rytmow i dopiero 
podczas nagrari dowiecie si?, jakim 
repertuarem i potencjalem dysponujq, 
Jezeli okaze si?, ze wokalista nie 
sprawdzi si? podczas sesji 
nagraniowej, b?dziecie musieli jeszcze 
raz skompletowac caly zespol, bo nie 
da si? talc po prostu pozbyd jednego, 
niezbyt dobrego czlonka ekipy. Musicie 
wi?c bardzo dobrze przyjrzed si? i 
przysluchac waszym kandydatom. W 
tajemnicy dodam, ze skfonnosci 
muzyczne okresla rowniez dodc jasno 
strdj osoby. 

Macie zespol - swietnie! Teraz tylko 
jakad wpadajqca w ucho nazwa dla 
grupy i zabieramy si? do wysmazenia 
hitu, ktory zawojuje listy przebojow. 
Na ekranie pojawi si? specjelne menu- 
ramka, ktora przypomina arkusz 
kalkulacyjny z Excels. Jednak zamiast 
wpisywac mas? cyferek, musicie 
jedynie kliknqc w odpowiednim 
miejscu, Po prawej stronie znajdujq si? 
symbole poszczegdlnych 
instrumentdw - jak widac, mozecie 
zaznaczyd wybrany fragment utworu i 
okreslony instrument. v/ybierajE|b 
odpowiadajqcq Warn melodi? Jezeli 
np. chcecie rozpoczqd utwdr od ostrej 
partii solowej na “klawiszactf, 

wystarczy 
kliknqc dwa 
razy na 
pierwszy sektor 
od gory, i w 
menu, ktore si? 
pojawi, wybrac 
jednq z pi?ciu 
proponowanych 
melodii. 
Oczywiscie 
zanim 
dokonacie tego 
dziela, mozecie 
kazdq przez 
chwil? 
postuchac i 
zdecydowac si? 
na t? 
najbardziej 
pasujqcq do 
zalozonej przez 
was formy 
utworu. 
Pami?tajcie 
jednak, ze 
niektorzy 

t 

muzycy po prostu grajq okreslony styl 
muzyki i np. z faceta preferujqcego 
Dance nie wycisniecie metalowych 
brzmien. Oczywiscie przewaza tu pop, 
jednak jezeli dobrze wybierzecie 
Waszych muzykow, uda si? 
zorganizowac zespol, ktory b?dzie 
obracal si? w klimatach dance, hip 
hop, brit pop. Nie sq to style, ktore 
kocha cala nasza mlodziez, ale powiem 
warn na ucho, ze po kilku godzinach 
wysilkow miatem zespol grajqcy ostry 
"metalowy" rock. W kazdym razie 
sktadajcie swojq piosenk?, a kiedy 
b?dzie gotowa - kliknijcie na drzwi. Po 
chwili pokaze si? w nich gruby facet z 
cygarem w g?bie, ktdry zaproponuje 
porzqdne nagranie w profesjonalnym 
studia. Jezeli si? zgodzicie, czeka Was 
rajd dlugasnq limuzynq i kolejna 
przprdbka piosenki. W Studio mozecie 
juz dowolnie wyciszac poszczegdlne 
instrumenty w trakcie nagrania oraz 
dodac mas? efektdw specjalnych 
Jezeli np. stwierdzicie, ze wokal brzmi 
nieco slabo, wystarczy wspomoc go 
fajnie brzmiqcym chdrkiem damsktch 
glosow (pi?c kombinacji). Oczywiscie 
owe wspomaganie moze trwac 
dowolnie dlugo i w dowolnym 
momencie utworu. Moze sj? rdwniez 
zdarzyc, ze facet na perkusji nie zb 

bardzo sobie radzL W katalogu Drums1 
czekaj? juz na Was ogniste sekweneje 
b?bndw. ktdre wymiotq diably z piekla. 
0 i!e wi?c slori nie nadepnql Warn w 
dziecidstwie na ucho, z gotowych 
sampli mozna ulozyd sobie calkiem 
fajn? piosenk?* Juz to samo w sobie 
jest fajnqzebew?,. 

Jezeli dokonallscie dziela i uwazacie, ze 
macie hit - pora promowad go oraz 
zespdt na koncercie. Publika szaleje, 
na woke li st? iecq gdry dmieci, glo^niki | 
wyjq jak op?tane, Warto cbejrzed 
enimaeje. bo-sq naprawd? niezle. Tuz i 
po konceroife Wesze pierwsze 
notowanie: Czy zmiedcilidcie st? w TOP 
20, jezeli tak, to tylko pogratulowad! 
Jednak to nie knniec - nawet jezeli si? 
zmieScili^cie, Waszym zadaniem jest 
wspiqd si? na sem szczyt. co na 
pewno potrwa - a wi?c do dziela... 

Wannable a Pop Star to ciekawy, 
przyst?pny dla kazdego program. 
Dobrze zaprojektowany grafieznie, 
okraszony masq zabawnych animaeji, 
zawierajqcy bogate biblioteki sampli 
zapewni dobr? zabaw? dla dzieci i 
starszyeh. Jezeli ktos chce sprawic 
swoim milusinskim ciekawy prezent, to 
Wannabe a Pop Star swietnie si? do 
tego celu nadaje. Proponuj? czym 
pr?dzej zajrzec na naszq plytk? i 
przekonac si? o tym samodzielnie... 

OACfW 
Praducent: 
Attica miitacliwa lid. 

Wymagania: 
mzm mu m%. 
SB. myw 

Dystrybuter: 
AlUca IniSffiprt 
1*1, MOM I lSfiS7QI34e 

Internet: <iNp://w™.a!iica.corij 
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elka podroz Bolka i Lolka 
Bolek i Lolek - Pami^tki z podrozy 
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Krzysiek Kaliszewski 

toz Pamiqtki z Podrozy to 
aplikacja dla dzieci w 
wieku powiedzmy do 
pi^ciu, szesciu lat - z tym, 
ze w przypadku tego 
audytorium spelnia on 
wowczas rol? edukacyjnq. 

Natomiast jego propozycja 
rozrywkowa przeznaczona jest 
praktycznre dla wszystkich ("puzzle11 z 
P^yjerrmo^ciq uktadalem sam - na 
najwyigzyrn poziomfe trudno^ci 
wymagajq one pewnego wysilku 
umyslov^ego nawet od darostej 
osoby), Oprawa graficzna jest, ;ak na 

. 1 fW, trach? zbyt jaskrawe. ale 
”ie ra^ macro, tym bardziej, ze 
.1?!ec‘ Podobno Jubi^ "przesadzone" 

0 or^ gg mozna zaobserwowad w ich 
l^cach, Zresztq wla&nie kolory sq 

"motywem przewodnim” programu, 
ktory oferuje az trzy rodzaje zabaw z 
barwami, ktore pokrotce omowi?. 

Szkice z podrozy to modul, w ktorym 
dziecko moze kolorowac rysunki z 
kadrami z filmu Wielka podroz Bolka i 
Lolka. Jest to ponad pi?cdziesiqt 
obrazkdw, przy ezym kolorowanie nie 
jest tu ezynnoSciq mechanicznq. 
Program "m6mn do dziecka glosem 
kt6rego£ i bohaterdw, wydajqc mu 
polecenia (co do uzycia odpowiedmego 
koloruJ, komentujqc czynnoSci itp. 
Komentarz glosowy towarzyszy 
zresztq kezdej z zabaw wchodzqcych w 
skfati programu, 

Kolejnym modulem sq Portrety 
przyjacidt. Jest to 
rdwniez koforowanka, 
oparta na podobnych 
zasadach co poprzednia, 
z tym ze tym razem do 
pokolorowania jest 
dwadziescia postaci. Przy 
kazdej z nich program 
zwraca si? do dziecka z 
sugestiami na temat 
tego, ktorq cz?sc ciala 
czy ubrania pomalowac, i 
jakim kolorem, reagujqc 
jednoczesnie na 
prawidtowe i bt?dne wykonanie 
zadania. Ostatni modul 
"kolorowankowy” to pi?tnascie 

obrazkow, na ktorych mozna 
umieszczac gotowe elementy, tworzqc 
wtasnq kolorowank?. 

Oprocz roli 
edukacyjnej, program 
petni, jak juz 
wspomnialem, 
funkcj? rozrywkowq. 
Na zabaw? z Bolkiem 
i Lolkiem sktadajq si? 
trzy gry: puzzle 
(ktore tak naprawd? 
sq uktadankq z 
kwadratow, gdzie 
brakuje jednego 
elementu, a gracz 
przesuwajqc klocki w 

nalezy na nim klikac, po czym kliknqc w 
odpowiednim polu siatki, w ktorym 
powinien si? on naszym zdaniem 
znalezc. Oczywiscie elementy w rogu 
szybko znikajq i zast?powane sq 
innymi, co utrudnia zabaw?. 
Wszystko to w zestawieniu daje 
aplikacj? przyjemnq w odbiorze i nawet 
(co zdarza si? nagminnie w wypadku 

Kuiiieuznusui zreuenzuwania programi 
dla namtodszych] nie razi 
infantylnosciq. Dlatego tez z czystym 
sumieniem mog? polecic jq rodzicom, 
ktorzy pragnq sprawic dziecku prezen 
sluzqcy jednoczesnie do nauki i do 
zabawy, a na dodatek rownie dobry w 
obu aspektach. 

a-Atcnix 
Producent: 
Aidem Media 

Wymagania: 

VGA 

Internet: nie ma 

Dystryhutor: 
Aidem Media 
(058}3487549 

obr?bie "ramki” stara si? ulozyc z nich 
obrazek - wiem, ze brzmi to m?tnie, 
ale po rzuceniu okiem na screen 

wszystko si? wyjasni), memo, czyli 
zabawa w odkrywanie par obrazkow, 
oraz ‘‘Puzzle na czas", ktore sq 
zupelnie innq formq gry: kwadratowy 
obraz podzielony jest na mniejsze 
kwadraty, po czym znikajq one z 
ekranu, a w rogu pokazuje si? jeden; 

Numer04/9B 



W produkcji BE 

matycznie sceneriach Cpopra- 
cowano rowniez nad widowi- 
skowymi efektami atmosfe- 
rycznymi). Gra b?dzie oczywi¬ 
scie pracowata w wysokiej 
rozdzielczosci, a jezeli nasyci- 
cie si? kolorowymi obrazkami, 
ogluszy Was jeszcze ponad 
40 minut dynamicznej, mar- 
sowej muzyczki tw zmien- 
nych, nieco psychodelicznych 
klimatach), Oczywiscie nie za- 

braknie trybu multiplayero- 
wego. Protokoty IPX i TCP IP 
oczekujq juz na "pajqki”, Gie- 
ra wspolpracuje z Diamond 
Monster 3D, Matrox Mysti¬ 
que, S3 Virge, a przyszloscio- 
wo rowniez z Ati 3D Rage, 
Riva 128 i Pyramid 3D, 3D 
Blaster. Zespot walczy juz nad 
grg od ponad roku. Zamkni?ci 
w ciemnych komnatach asce- 
ci l?cz? delikatne nitki kodu z 
komputerow? grafikQ. Bye 
moze juz w polowie Anno Do¬ 
mini 1998 ich dzieto ujrzy 
dwiatlo dzienne, Czy spodo- 
bajq si? nam sredniowieezne 
starcia na miecze i topory? 
Dowiemy si? juz wkrotce. 

Cisnienie Gpj spoil znaku miecza 

ilopora, gdziaohuciw 

stal wojownicy Scie- 

raOsipbpilpkniier- 

telnej walce, zapowiada mtody, 

silny oddzial Kiwi Software. Jak 

zapowiada nasz czlowiek, kti- 

ryznarazeniemzycia wydobyl 

zwdj pergamindw z zamkoiotej 

na cztory spusty i chronionej 

eleklronicznie wiezy, w ktdrej 

zakapturzeni tworcy wyhuwajq 

m, mozemy spodziewac sip 

przelomu na miar? Vintua Figh¬ 

ter. 
CZARNY IWAN 

Oszolomic ma nas przede 
wszystkim potwornie silne 
uderzenie wizualnej strony 
projektu, a dla bardziej wyra- 
finowanych i wymagajgcych 
umyslow - zaawansowana Al 
przeciwnikow i olbrzymia pale- 
ta ciosow oraz combosow. Na 
chwil? zatrzymam si? jeszcze 
przy tym wqtku, bowiem SLAY 
w dziedzinie usmiercania i za- 
glady ma stad si? podobno 
naszym nowym mistrzem. Kto 
uwielbia finezj? technik w Vir- 
tua, a brakuje mu brutalnosci, 
jakq oferowat MORTAL KOM- 
BAT, bye moze odnajdzie w 
Slay slady najlepszych wzor- 
cow. Oczywiscie mozna b?dzie 
spuscic przeciwnikom trady- 
cyjny, prosty i skuteezny 
tomot, ale kto popracuje 
uezeiwie na joyu lub klawi- 
szach, osiqgnie mistrzostwo, 
ktore pozwoli pokonad prze- 
ciwnika strategic, a nie wale- 
niem w "czerep rubaszny”. 

menty zbroi (chocby puklerz 
czy naramiennik), co oczywi¬ 
scie oslabia zawodnika i wy- 
musza zmian? taktyki. Final 
walki to po prostu najlepsza 
szkola surowego mi?sa. Zwy- 
ci?zca ma prawo pozbawic 
przegranego glowy. W trakeie 
gry mozecie rowniez spodzie¬ 
wac si?, ze wlasciwie wyko- 
nane ci?cie usunie jegomo- 
sciowi wystajqce elementy 
ciala [kto nie lubi, skorzysta z 
opeji, ktora pozwala ominqc 
takie krwawe widoezki). Oczy¬ 
wiscie, aby wszystkie te wa- 
lory nabraty odpowiedniego 
smaku, konieezna jest wlasci- 
wa widowiskowosc pojedynku. 
Zadbano o to w najdrobniej- 
szyeh detalach. Giera b?dzie 
obslugiwala akcelerator gra- 

dreszczyk rozkoszy. Tak przy 
okazji dodam, ze wspomniane, 
tajemnicze okreslenie "syste- 
my czqsteczkowe" to, bardzo 

fiezny. Wygenerowane scene- 
rie i postacie w oparciu o 
nowy engine "Bastard 3D" i 
takie-efekty specjalne jak ilu- 
minaeja Phonga, teksturowa- 
nie perspektywiezne, odbicia i 
cienie liezone w czasie rzeezy- 
wistym, mgly i sys- temy czq- 
steezkowe, po- 
zwolg cie- 
szyd ocz?- 
ta obrazkami, 
ktdre na pewno 
wywotojq emocje, a 
u niekt6rycL 

upraszczajqc, efekt, ktory 
osiqgamy w Quake, strzelajqc 
z rakietki Enforcerowi w 
twarz. Wtasnie ten mi?sny fa- 
jerwerk w odcieniach szkarfa- 
tu to takie male i przyjemne 
cos, dzi?ki czemu gra si? le- 

piej. 

Jeszcze tylko telegra- 
fieznie kilka stow o naj- 

wazniejszych rzeczach. 
Oczekuje nas osmiu zawod- 

'kdw (np. Wiking z pot?z- 
nym toporem, 

Rycerz z 
dwu- 
siecz- 
nym 

mieczem 
itd.), dla 

kaidego z 
m\\ przygo- 

towano ponad 
100 animaeji 

ruchu, Zobaczymy 
|e na 16 od- 

miennych kli- 

0 co w tym wszystkim chodzi, 
mam nadzie- 
I? wyja- 
snid juz 
wkrdtce, ^ 
gdy go- 
rqca 
plytka trafi 
do moich spraco- 
wanych rgczek, dodam | 
tylko, ze w trakeie walki mo¬ 
zecie spodziewac si?, iz wo¬ 
jownicy gubid b?dq po cel- 
nych, silnych ciosach frag- 

DART GAME: 
JESZCZE LEPIE, NIZ KOMPUTER? 

Mamy chybo recept? na nderwame mamaka gier 

komputerowycli od hlaszaka Najbarfiziej nawet uzalezmem 

redaktorzy CD-Action hez slowa szemranm, zammst grac w 

Ouake'a II. stawali przed zawieszong na i edakcyjnei sciame 

larczg, z lotkg w r?ce i dziwnym blyskiem w oku Co wf|ce| 

urzqdzeme ndzywalo si? do inch elektrmucznymi dzwipkaim 

i do tego samo padliczalo zdobyte i trudem punkty, 

oczywiscie gdy udalo si? Yediemu trafic w tarez? (|ak widac 

bestm ma w trzewiach komputer) Rzecz to bardzo 

przydatna Szczegblme gdy wezmie si? pod uwag? fakt. ze 

Lord Yabol liczy r.ylko na palcach i myli si? przy tym okrutme 

« ». 

i*: 

c 

Zabawa z taiczq w biurze byla tak przedma,'ze 

postanowilismy zapi ezentowac warn kilka wananl.iiw 

ui zgdzeniai,.. 

Po pierwsze Black Jack IB gier w 80-cin wanantschl 

swietnie nadajqcy si? do zawieszenia na sciame 

Po tfiugie Star Light, 

Po trzecie Executive's Dart Game [meocemony na biuiku 

szefa-nie b?dzie si? biedak wal?sal po biuftie przez dobrych 

kilka tygodm!] 

Wszytkie wymienione wyzej Darty sprzedaje Multi Comp z 

Kudowy Zdro|u 57-350, skrytka pocztowa 43 

•ZLOTY TOMB RAIDER 

Fanow TR ucieszy imcjatywa Eidos Interactive, ktore 

zamierza wkrdtce wydac gr? TR w wersji Gold B?dzie ona 

wzbogacona o dwa nowe etapy Unfinished Business i The 

Shadow of the Cat W pierwszym Lara odwiedza Atlantyd?, 

w poszukiwaniu pewnego artefaktu Obcych Di ugi rozgi ywa 

si? w miescie Khamoon. W momencie gdy czytacie Le slowa, 

zestaw powinien juz bye dost?pny w zachodmch sklepach 

SLAY 

Gathering/Kiwi software 
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POLICJA KONTRA PIRACI 

DOMINION: Storm Over Gift 3 
7th Level/ION Storm 

A skoro juz o bitwie mowa... 
0 dominacj? walczyc b?dq 
trzy zroznicowane rasy, kazda 
ze specyficznymi dla siebie 
jednostkami oraz galaktyczni 
najemnicy, czyli mieszanina 
Ludzi, Scorpsow i Darkensow 
potqczonych jednym szczyt- 
nym celem przej?cia wladzy. 
Srodkiem do tego prowadzq- 
cym jest zdobycie jak najwi?k- 
szej liczby kolonii i takie ich 
rozbudowanie, by po pierwsze 
same przetrwaty, a po drugie 
przyczynily si? w jak najwi?k- 
szym stopniu do upadku in- 
nych. Przeciwstawic si? takze 
b?dzie trzeba nie do korica 
przyjaznie nastawionej florze 
czy faunie wtasnie zasiedla- 
nych planet, ale od czego jest 
takie na przyktad energetycz- 
ne ogrodzenie? Inna sprawa, 
ze wymaga ono kabli zasilajq- 
cych ze znacznym strumie- 
niem elektronow. 0 energi? 
b?dziemy musieli si? rowniez 
troszczyc w przypadku 
wszystkich budynkdw. I w 
ogole trzeba zachowad tu 
czujnodc, bo nic nie wptywa 
rownie demoralizujqco na mo¬ 
rale co maty wirusik w opro- 
gramowaniu elektrowni czy 
wrazy osobnik z obc?gami,,. 

Zapowiada si? wi?c catkiem 
smakowicie. W kazdym razie 
na godci z ION Storm warto 
miec oko, bo w koricu, jakby 
nie byto, imc Romero jeszcze 
niczego do tej pory w swojej 
karierze nie schrzanit, a i w 
tym wypadku na "moj pierw- 
szy raz" z jego strony si? nie 
zanosi... 

Allor 

majq wykonywac za nas po- 
szczegolni dowodcy, gdyz, jak 
stusznie uwazajq tworcy, roz- 
walanie wroga jest znacznie 
przyjemniejsze od zabawy w 
niarik?. 

edwo go StarCralt zago- 
icil na skiepowycti pAt- 
kach, a jui siylmjc my 

mm si? konhufencj.a w po- 
stacl Dominion. To znnczy toko 

hyloplerwoioonozwagnr.ppzo- 

i mlooowoooj oosMipnlo, po przo- 

kazanin przoz 7ih Lovol prow do 

je] dy8tnybucjl ION Storaiowl, no 

Dominion Storm, niowy "wloicl- 

Glol lytutu" dorzncll cod Jeoz- 

gzo w kwo8lii nazwy prognnmn 

i obecnie cudo to przyBotowojo 

si? do ekspaosjl no ryookjoko 

DOMINION: Storm Ovor Gill 3. 

Co o tym pnzedsiawzl?Gin wlo- 

domo, pozo powszechnie znanym 

laktom, to 8zolom ION Storm lost 

samtwArco Wolfenstainn, Doomn 

i Qunko'o - John Romoro? 

nie stoi na przeszkodze, by w 
opcjach wybrac nieco 
mniejszq ilosc widocznych na 
ekranie pikseli. 

Poza rozdzielczosciq pozytyw- 
ne wrazenia ma zapewniac 
rowniez dbalosd o szczegdly - 
animacje skladajq si? bowiem 
z prawie stu tysi?cy wygene- 
rowanych wczesniej klatek, a 
co to znaczy, nie trzeba chy- 
ba nikomu tlumaczyd. Nie za¬ 
powiada si? jednakze, by byt 

zony zostanie na zwykle nie- 
docenianq piechot?, ktdra zo¬ 
stanie dodatkowo wyposazo- 
na w par? srodkow transpor- 
towo-bojowych, fqcznie z po- 
duszkowcem czy przenosnym 
urzqdzeniem teleportujqcym. 
Transport jest tutaj o tyle 
wazny, ze w ci?zkim rynsz- 
tunku o przemarszu przez 
gory tudziez wod? nie ma 
wlasciwie co marzyd, a bid si? 
przeciez trzeba wsz?dzie. A 
co najciekawsze, cz?sc zadan 

Otoz b?dzie to kolejny RTS, 
tyle ze z paroma bajerami - 
bez tego zresztq nie mialby 
najmniejszych szans na powo- 
dzenie. Przede wszystkim, 
jako ze jest to szczegol wi- 
doczny juz na pierwszy rzut 
oka, grafik? podciqgnipto do 
rozdzielczosci 1280x1024. 
Nie podejmuj? si? wprawdzie 
wskazac osobnikow, ktorzy 
bez problemu mogliby cos ta- 
kiego obecnie odpalic na swo- 
ich maszynach, ale za roczek, 
przy ogolnie spadajqcych ce- 
nach monitorow, procesorow 
1 czego tarn jeszcze - kto wie? 
Jest to zresztq dla grafiki w 
9rze tylko gdrna granica - nic 

to koniec atrakcji, Sterowanie 
jednostkami b?dzie na tyle 
rozbudowane, by umozliwic 
ustalanie tras przemarszu, 
stref patrolowania czy nawet 
samodzielne przeprowadzanie 
przez odpowiednie ekipy zwia- 
du. Duzo wi?kszy nacisk poto- 

koinputerowe) doprowadzila do zatrzymama 7 osdb 

rozpi oyvadzajfcych pntirkie plyty Naiwiekszg popularnoscig 

eTeszyly gi^ programy uzytkowe, encyklopedie i katalogi 

inultimedialne, prog; amy do nauki j^zyka, opi oyramowame 

Policianci Wydzialu ds Przestepczosci Gospodarc:e| 

Komendy Wo|ewddzk;o| Policji we Wroclawiu i Komendi 

Rejonowej Policp Wroclaw Irddmiescie przep; owadzil 

kolepie dzialania przeciwko dystrybutorom melegalnegi 

oprugramowama komputerowegu 

Kontrola, ktorg przepi owadzono na wroclawskiei cnekizie 

Gystemowe Sprzedawcy to osoby mlode, w wieku od 16 

do 22 lat, uczmowie szkbl sredmch Kazdy i mch mial przy 

cobie kilkadziesigt plyt, ogalem zabezpieczono prawie 5DD 

CD-ROM-mv z meleualnym oprogi amowaniem 

•POLSKA STRONA 0 GRACH! 
Od medawna rozpoczgl dzmlalnosc w sieci InLei net pierwszy 

polski site dotyczgcy gier kompoterowych STREFA GIER, 

bo o rum mowa znaidiye Si* pod adresem http // 

www games numen pi W serwisie zna|dziesz opisy gier, pfifeT 

do sciagn^cia list? 10 najlepszynh gier oraz wiele innych 

ciekawostek Zapraszamy do odwiedzm tej strony! 

• NOVVOSCI Z INTERACTIVE MAGIC 

Firma zapowiada dwie nowe gry Pierwszg jest Vanoei 5 

[premiers w lecieJ Rozgiywaigca si? w przyszlosci 

dynamiczna giei ka akcji powmna ucleszye tak zwolenmkdw 

symulacii, jak 1 strategdw oraz fa now strzelanek Znajduiemy 

fity na powieizchm obcej planety, ktorg eksploni|emy za 

pomocg 1 Mechases - czyli czegos w 1 odzaju czolgdw Sa 

one |ednak 0 tyle univvei salne, ze mcgg tez poi iiszac si^ w 

wudzie Itzn pod wodg) oraz w powietrzu P01106 widoki 

jakie iijrzyiny siedzgc za Steraim, b$dg mewiai ygodme dob; e, 

mesamowicie 'detaliczne' 1 zmienne Do ich stworzema uzyto 

I 
niesann 
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zupulme nowej metodyJzbiizonei dD voxel spaces ale 

znaczn’e udoskonalonej, a teren ma bye gerBwany 

losowo) Po prostu obca jalaneta w calej Krasie. z masq 

lOZWwtych efeJHI geologiczno-pogodowych Mazma, 

magma Lurz, mgla dyrnflp 

Drugcj prJHciq jest Spffhead - symulacia czolgu M1A2 

Abi ams Akcja 0231%%a sip w AfPyce, jnjracz " 

lezdzenia wolgiem - bpdzie mogl HzystacMws^roi 

artylery|skieffl| r.iiripKiitsponiagany bpdz.ie preifmine 

pojazdy naz'emne (Bradley, Hummers itp ) 1 powi^Sne (A- 

10 Cobra, ApacfielJ Data premiery - meznana 

• PROFESJONALISCI DO SCEMARIUSZA 

Red StorrfBtertalnment zawarl umowp ze znanq fanom sf 

autflH;p Anne McCaffrey ib'ene Restoree, freedom’s 

Landing, Fi eedorKS Challenge itp up I na scenamsz cjry 

kamputefowep ktflra ukaze sie w 1999 raku*- 

•THUNDERCHROME 

To'Wyscigdwka firmy H >-A Siedem samochodow 5 torfiwj 

Su rilffych stopmacfi crudnosci oraz bogacy wyhor 

kiefffzcow, a takze wspolpraca zakceleratorafljfgraM. to 

tyfin czpsc atrakcii oczekujqcych no graeza Pi ennera - w 

ll^oiicacn kwietma 

•Z COIN-UP NA PC 

Fujitsu Interactive zapowiada pc-towe wersje znanych 

Stoma bow yen gier. Mon Battle Arena Toshmden 2 Fatal 

Fury 3 1 Danus Gaiden Wszystkje te gry.wspolpracujq z 

akceleratoramigrafikl. 

•FALLOUT 2 

Interplay oficialme potwierdzil, ze tr.vajq prace nad sequelem 

te| znakomitei gierki Wiadomo tyle, ze akcja b?dzie 

rozgrywala |akies 50 lat po wydarzenmch 

opovviedzianych m pierwszei cz^sci. Zachowane zostang 

podstawowe zasady gry^z Fallout 1 (tzn system 

prowadzema rozgrywki), ale naturalme gra zostame 

vjzbogacona 0 sporo w.fetezy obszar do spenetrowama, 

do|da tez nowe bronie 1 charaktery* Poprawi si? Al 

kampotera, ulepszony zostame system prowadzema vvaljcrj 

Po 50 latach swiat w Fallout podmosl si? |uz z nuklearnej 

zaglady, ale nodal szaleje tarn zorgamzOna przest^pezose 

[choc bail™ cywilizowana - sg jul np kontrolowane przez 

mafi? kasyna. gdzie mozna oddac si? hazardowd Pojawily 

sip nowe nuasta, ale jednoczesnie straszg rumf dawnych 

metropoliT fnp San Franc®, gdzie nadal mozna znalezc 

cos ciekawego... lub napotkac meciekawych osobmkdvv 0 

agresywnym nastawieniu A skoro sg nnasta, to bedzie 

mozna np uzywac samochodow, by skrocic sobfe ezas 

wedrowkL Data premiery - meznana 

• EARTH214 0 + 

Fanow tej gry ucieszy fakt, ze TopWare juz na dmach wyda 

(dostppny takze w Polsce) pakiet z dodatkowymi rnisjami., 

Wipcej o mm - za miesigc (bye moze juz w dziale Recenzje?). 

•OUTWARS 

To qlerka, nad ktdra precipe Microsoft i SingieTracs Gia 

Igczy akc|p, strategy, a takze symulacj? walk zespoldw ludzi 

i maszyn Wykorzyscuie tez akceleratory grahk 

•ADIEU PENTIUM.. 

Intel straszg ze zakoriezy pi odukowac procesoi y Pentium.! 

jeszcze przed koncem tego roku, Ale bez strachu - bpdzie 

produkowal Pentium II a i w magazynach Pentiumkdw 

dlogo jeszcze me brakme1 

Incomig "Lux et Robur” 

Software PLC 

cade" [ze sporymi mozliwoscia- 
mi definieji czym walczymy, 
pnzeciwko komu itp. - cool!]. 
Nie zapomniano o trybie multi¬ 
player Cdla 8 graezy]. Tu z kolei 
mamy dost?p do trzech odmian 
gry: Body Count - niszczymy 
wszystko co mozna; Defense 
Force - bronimy swoich struk- 
tur przed atakami innych gra¬ 
ezy; Team Play - graez walczy 
przeciwko innemu graezowi 
wspomaganemu przez pojazdy 
sterowane przez Al. Dzi?ki 
mozliwosci podzialu ekranu na 
dwie cz^sci [split screen) moz¬ 
na gnac w multi-trybie nawet 
na jednym PC-cie! Co wi?cej - 
gra nie jest TYLKO typowq na- 
walankq, sq w niej zawarte ele- 
menty strategii, tzn. samo na- 
ciskanie spustu nie jest wy- 
starczajqcym gwarantem zwy- 
ci?stwa. A wszystko to "pod- 

Sita Cwiatla 

A jak to wyglqda w praktyce? 
Bawiqc si? demem stwierdzam, 
ze wyglqda rzeczywiscie znako- 
micie, choc to i owo moze bu- 
dzic lekkie zastrzezenia. 0 za- 
letach wspomnialem, wi?c 
skupmy si? na usterkach. Ste- 
nowanie [z klawiatury) jest ra- 
czej niepraktyezne (przynaj- 
mniej dla pojazdow latajqcych) 
i ust?puje temu, co pami?tam 
z G-Police. Szkoda tez, ze dys- 

parto" znakomitq grafikq, two- 
rzonqprzywykorzystaniu 3Dfx, 
z mnostwem najrozmaitszych 
efektow swietlnych, i dodatko- 
wo wzbogacono odpowiednio 
klimatyeznq muzykq. Slina ciek- 
nie, co? Fabuta - taka sobie: my 
kontra agresywne UFOIe. 

w s 

ponujemy (niezaleznie od rodza- 
ju pojazdu) tylko dwoma syste- 
mami broni. Pierwszym jest 
zwykle jakies dzialko laserowe 
lub plazmowe z nielimitowanq 
amuniejq. Drugim sq najcz?dciej 
inteligentne (i limitowane) ra- 
kiety [choc nie tylko one) - in¬ 
teligentne na tyle, ze wystar- 
czy tylko odpalic je gdzies w kie- 
runku wroga, a na pewno 
znajd? sobie to, w co warto 
przygrzac. Ponadto wrogow 
jest na tyle duzo, ze nie ma 
mowy o jakichs finezyjnych po- 
jedynkach, Po prostu grzejemy 
z dzialek we wszystko, co poja- 
wi si? w zasi?gu wzroku, a ze 
nieprzyjaciel roi si? jak mrowki, 
ktorym rozwalono mrowisko, 
to zwykle nie pudlujemy. Pod 
tym wzgl?dem duzo bardziej 
podobato mi si? G-Police. 

Minimalna konfiguraeja jest ra- 
czej wygorowana: P-133 
(wskazane jest miec P-200, lub 
Pentium 111, 16 Mb Ram, natu- 
ralnie W'95p no i akcelerator, 
bez ktonego kompakt z grq 
mozecie wykorzystac np. jako 
podstawk? pod kufelek piwa. 
Ale na podstawie tego, co juz 
widzialem, wiem, ze na pewno 
do gry warto si? przyssac na 
dtuzej. Jej oficjalna premiera na 
Zachodzie planowana jest na 
9,04.98, zatem juz wkrotce 
powinna pojawic si? u nas w 
petnej wersji. Wtedy nastqpi 
"zachwytow ci?g dalszy". 

tHMJ- 

Taka jeszcze ciekawostka. Otoz 
z pewnym zdziwieniem zobaezy- 
tem recenzj? (!!!) Incoming w 
pewnym polskim pismie i to 
juz... jakis czas temu. Co w tym 
dziwnego? Otoz to, ze jej pro- 
ducent (jak wynikalo z naszyeh 
ustalen) jak dotqd nie wyslal jej 
NIKOMU w Polsce do testow 
(nawet w beta-wersji) i natu- 
ralnie nie mozna dostac [jesz¬ 
cze) tej giery w zachodnich 
sklepach. M?czy mnie wi?c za- 
wodowa ciekawosd: na podsta¬ 
wie czego powstala ta recen- 
zja... 

Dobra, wiem. Miki 
len zanowlHdaltim Jui 
w lisloiiailtiwym nmiie 
I'zo CDA (Nhilclmilzi... 

3Dlx). Wtedy jednak dysponowa- 
lismv tylko jego rolling denikiem 
i mateniatami prasowymi. Dzis 
mamy juz playable tlemo (ktone 
UDWinno znalezc sip-oile pro- 
diicent sip zgadzi - na Cover CD) 
i duzo wipksza Host danych, 
warto zalem powrdcid do temalu, 
tiD gierka jest lego jak aajbar- 
dziaj warla. Naszym zdaniei za- 
pawiada sip spory hit pod kaz- 
dym wzglpdem. Mown la o la- 
corning "Lux el Robur" (czyli 
"light & streniht"). Ta aiesamo- 
wila strzelanina przypomina mi 
nieco G-Police (jesli chodzi o 
grafik? i zasady), co jak dla mnie 
jest juz wyslarczajaca rekomen- 
daeja -ale awaga: program So¬ 
ftware PLC pod wieloma wzglg 
dami jesllepszy! Dlaczego? 

Ugly Joe 

Po pierwsze akcja gry nie roz- 
grywa si? na ograniezonym ko- 
pulami terenie miast. Miejscem 
akcji jest bowiem cala planeta. 
Mowiqc scislej - mamy do dys- 
pozycji szesc odr?bnych (i rdz- 
niqcych si? grafik?) swiatow. 
Lot nad bardzo ladnie oddan? 
urozmaicon? gorzyst? krainq 
daje naprawd? niesamowite 
wrazenia! A jest tarn i Arktyka, 
i Kalifornia, Kenia, Ksi?zyc... 
Nie ma si? juz tego poczucia 

klaustrofobii (choc w G-Police 
akurat to wrazenie bylo jak 
najbardziej zamierzone). Po 
drugie liezba misji - jest ich cos 
okolo 65. Po trzecie dysponu- 
jemy ogromnq ilosci? pojazdow, 

w ktorych mozemy sobie poba- 
raszkowac, Helikoptery, po- 
duszkowce, czolgi, samoloty, 
okr?ty, wyrzutnie rakiet... Do 
wykorzystania dano nam tez 
np. staejonarne dzialka prze- 
ciwlotnicze czy inne wiezyezki 
strzelnicze. W znakomity spo- 
sob uatrakcyjnia to przebieg 
gry, bo wraz ze zmian? pojazdu 
czy stanowiska bojowego mo- 
dyfikacji ulegaj? rowniez cele 
naszyeh misji i sposob ich reali- 
zaeji. Misje, nawiasem mowiqc, 
podzielone sq na kampanie. 
Mozna tez grad w trybie "ar- 
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Ange» di Ukr lzr>n 

Historia traktuje o pewnej dia- 
' belskiej korporacji - Shinra Inc,, 

ktora znalazta sposob na pozy- 
skiwanie energii z calych planet 
i zamierza uzyc jej, aby zapano- 
Wac nad Wszechswiatem [no 
Pcosz? - jedna planeta juz niko- 
mu dzisiaj nie wystarczy). Sta¬ 
tic jej czola moze tylko jedna 

Uiimovni/no 

Iareszcis! - rzecz by 

mozna. Po konsolo- 

wych sukcesach no 

caiym swiecie, hit z 

platformy Sony Playstation jest 

juz w drodze naPeCety! (Przy- 

pomnljmy, ze Final Fantasy VII 

jest zdobywca pierwszej nagro- 

ily w rankingu The Milia D'or w 

kategorii Przygoddwka/RPG). A 

teraz nareszcie kazdy uzylkow- 

nik nieporadnego "blaszaka" bg- 

MglodpaliOtocudonawla- 

snej maszynce. Final Fantasy Vl| 

[tajyca sip w Japonii grqwideo 

na Sony Playstation. Tylko tain 

iprzedano jej niewyobrazalnp 

wprost ilosc - 3,2 miliona ko- 

pii. Liozby mdwiq same za sie- 

iiie, a go mdwi historia? 

Mr Jedi 

organizacja - AVALANCHE - i to 
wlasnie Ty walczysz w jej bar- 
wach przeciw zlowrogim silom 
Shinra. Gracz wciela si? w Clo- 
uda - bylego zolnierza zlowro- 
giej federacji, gdyz tylko on zna- 
jqc tajemnice i zasady dzialania 
wroga moze skutecznie z nim 

wac tu tych 
slugusowciem- 
nosci, zaraz 
przekonajg si?, 
co to znaczy 
wkurzyc takie- 
go aniolka jak 
ja! Naturalnie 
jeden czlowiek 
to troch? za 
malo, by wy- 

zwolic Wszechswiat - mozesz 
si? wi?c spodziewac, ze napo- 
tkasz w czasie swej krucjaty 
tajemniczych Lobdarzonych nie- 
zwyklg mocq sojusznikow. 

staci, strasznych wrogow i 
emocjonuj?cych pojedynkow. 
Gra wspolpracuje z dopalacza- 
mi 3D i miejmy nadziej?, ze b?- 
dzie wyglqdafa rownie slicznie i 
biegafa rownie szybko, jak na 
konsoli. 

Final Fantasy VII to ponad 50 
godzin “czystej gry”, ponad 
120 filmowych sekwencji, do- 
pracowanych w kazdym szcze- 
gole wrogow, scenerii i boha- 
terow, nielinearnej fabuly, 
krotko mowiqc: wszystkich mi- 
fosnikow RPG, przygody, szyb- 
kiej akcji i silnych wrazeri czeka 
nie lada uczta. Jako przystaw- 
ki, na zaostrzenie apetytu, po- 
lecamy: 9 dost?pnych charak- 
terow, specjalny (Active Time 
Battle System) sposob prowa- 
dzenia walk, subquestyi "gry w I 
grze", multikamerowe uj?cia 
podczas walk i odpowiednio 
dramatyczno-klimatycznq mu- 
zyk?. Juz niebawem recenzja na 
famach CD Action! Yo! 

Final Fantasy VII 

Sony Computer Entertainment/Eidos 

• RAJIJ PRZEZ AMERYKIJ 

GT Interactive wraz Engineering Animation Inc i Sports Car 

Club of America ttvorzq gr§ Trans-Am Racing* B^dzie to 

symulacta' |uzdy samochadami z lat 1968-72 (w tym Pontiac 

Firebird, Chevrolet Camaro i Boss Mustang FBJ po 

amei ykaiiskich autostradach z mozhwosnq malej demolki 

przecivvnlkow Data pi eimery - nieznana 

•PALY W DLON! 

gjsbolowf rzecz jasna, W grze Mike Piazza's Strike Zone, 

autorsLwa GT Interactive, Iqczqcej elementy realistycznej 

symulaqi i typowych zi^cznoscmwek Premiera jeszcze w 

tym rciku. 

•MALI ZOINIERZE 

Hasbro i DreamWorks Interactive pracujg nad dwiem; 

rbznymi grami. baziijqcynn na filmie fu nos pdki co 

nfeznanyml o takim wlasnie tylule (Small Soldiers) Gierke 

Hasbro adresowana jest do dzieci i utrzymana w konwenq 

Toy Story ftakze pod wzg grafikiJ DreamWorksf wolg 

natomiast robic pi zezoaczonq dla meco starszyeh grac-jy 

symulaci^ walki (action-strategy) 

• IN TELOWSKI 3DFX 

Intel zamierza wkrotce wypuscic na rynek wlasny 

akceleratoi grafiki, o nazwie Intel740;i 

• rh“LI:TURNII:JI:... 

przenosf na ekrany PC-Low ffrnfo Hasbro. Poki co mowi 

p □ d woe fits kich pi ngramach symulujqcycb Knlo Fortuny 

meznany u nas. a bardzo popularny w USA, teletufJilq 

Jeopardy Premiere ►pod komec loku 

walczyc, Czy jestes gotowy 
podjqc to smiertelnie niebez- 
pieezne wyzwanie? - phe, co za 

I \ pytanie! 

Mifosnikom japonskiej kreski 
mowic chyba nie musz?, co 
oznaeza stowo fantasy w tytu- 
le? Zresztq wystarczy spojrzec 
na screeny - klasyczny design 
postaci w najlepszym sty- 
lu - az milo popatrzec. 
Nie zabraknie pi?k- 
nych scenerii, 
barwnych po- 

• Mtf CM-TRYLOGIA 

Activision r ozpoczgl wlasnie sprzeda! MechWamor 2; ThS 

Itanium Trilogy Tryluqia zawiera naskqjuftjce yry: 

MechWairior 2. MechWamor 2 Ghost Bear's Legacy i 

dlechWairldr 2 Mercenaries. Rzecz jasna sq lo wers|e 
vykorzystujqce 3Dfx 

■NOWE KREARJRY 

Tlmdscape piacuje nad sequelem Creatures, o malo 

ii ygmalnei nazwie Ci eatui es 2 Wiadomo tyle, ze znaezme 

idoskonalono algnrytmy synuilnigce zycie jwszych 

jiodopiecznych Mozna tez bqlzie pi zemesc swojq pcstnc, 

tworzonq w pierwszej czqzci. do wykreowanego w seguulu 
wiata 

Interactive Magic Qhwali si?, fe icli gra, Industry Giant, to 

|®jB| spivedawany Mail w Niemcz(=f;b. w lecie 1997 Gi*|' 

a to ekonomicziny.fiBnillowy RTS prtyimgggajqey] 

krzyzdwk? Capita lisimr* Constructorem Swo|q drogq 

lekawe co nnjlepif-| i,|n zedawalo sig w FtnJaiulii. 

13,03 199B, |)omi?dr? M JOa'I^lf)? 

’ MARSZ DO iVIOoKWY.. 

w nainowszej grze fu my I-Magic (Road to Moscow), Jest 

to RTS osadzony w realiacfi, II wo|ny swiatowe) Zawieim 1 

kamjiaifl 112 duzycb scfnainiszy Ale ponoc yra blizsza |est 

typowej strdtegn, mz RTSowi Czyzby |/ipc koleiny 

przedsteiwiclel RTW? 

•HASLA LA VISTA - GTA! 

Mimstei stwo S|irawiedliwosci w Brazylu oticjdlme zakazfifef 

dystrybucji w tym kraju gry Gland Theft Auto WszystkTe 

dot|| S|ii owadzone egzemplarze ftijq bye usumqte ze 

sklepdw, zas pi oba |ej sprzedazy ma tiyc karana gi'zywnq w 

wysokosci okolo 8DDGS Dodgfmy, ze jest to |uf druga (|io 

Cai inagecldonl gra, ktdra j® moze bye spi zudawana w tym 

||ii Ministerstwo W^sudnfe S'«o|q decyzjy kym, ze gra 
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Gauntlet 
Ocean 

zabojstwa i oswaia maloletnw i przemocq A wy narzekacie. 

ze me chcemy puszczac deina Wet 

•NOWY SOJLJSZ 

Blue Byte Establishes zawaiio umow? z amerykariskq firing 

o meco dziwnej nazwie 'Murder of Cows' (ale gdy doilamy. 

ze firms ta ma siedzib? w Teksasie, to wszystko staje si? 

zrozuiniale menial) W kazdym rszie b?dzie ona robic dla 

BB gr? o nazwie Shadowpact, wykorzystujac przy tyin engine 

z Extreme Assault i Incubation Wiemy tyle, ze powinna si? 

ona pojawic w koricu tego roku Swojq droga - teksaiiskie 

tempo1 

•CIEKAWY ZAKUP 

ION zskupilo nd Epic MenaGames engine (Jo gry Umeal I 

pewnie szybciej zmajsti ujq lakqs swojq gierk? in: my nirzymy 

Unreala w sprzedazy 

•DUKE MLJKE'M NA EKRANY! 

Mozemy na razie powiedziec tyle ze wskutek zawartych 

umow me)aki Dukepowmien fuz medlugo pojawic si? na 

ekranach kin i odbiormkow TV 

Tak jest, ma bye film na podstawie te| gierkd Producenci 

nabrali wody w usta i wydusili z siebie tylko tyle, ze film b?dzie 

'mepoprawny polityczme" Przekladaiqc to "z poisk'ego na 

nasze* mozemy spodziewac si? spore) ilosci juchv i 

przemocy 

•WING COMMANDER TEZ 

Tak jest - wszystko wskazuje, ze gra zostame zek; amzowana1 

Ba nawet rozpocz?to juz zdiecia Ciekavje czy zagra tan 

Mark Haminil9 

•MANAUNK 

Jak |uz zapowiadalismy multiplayowy update do Magic The 

Gathering - ManaLink jest dost?|)ny do downloadu 

(www gathering net) przez wszystkic-h szczpsliwych 

posiadaczy Spells of Use Ancients i me tylko] Okazuje si? 

bowiem, ze udosl?pmono go rowniez graezom me 

dysponujqcym dodatkiem SoA1 

• NAZYWAJ MNIE TWORCA- 

Interesujqcy sposob uzyskama swiezyeh pomysidw na gry 

wvkorzystuje Cyclone Studios Nazywa si? on ‘Czegozyczq 

sobie Senci ’ CS zanowiada. ze stu sposrod zyloszonych ludzi 

zostame ohcjalnymi game-designei ami' (s)Tworca gier - 

czy to nie brzmi wspamale91 

• POSZUKIWANY. RDSZUKIWANA 

Activision lapowiedzialo chpc wyboru stu graezy gier FPP 

oraz sen graezy ‘erteesowych" w celu przeprowadzema 

Testu Giy Wielograczowe) Rdwnowagi (w oiyginale 

Multiplayer Ploy Balancing Test-1 ich nadciqgaiqcej liybrydy 

Battlezone 

•BETATESTERZY WANTED! 

Turbine Entertainment, developer nadchodzqcego 

Microsoftowego pogromey Ultirnv Online - Asheron s Call 

(Zew Asherons^i'3] poszukuie betatesterow Taaek |est 

szansa, by zobaezye cen gorrrqcy tycul1 

•I RRRAZ!,. EM 

Siei ra nglosila znmi®skonsolidowania Pgpyrnsa, Oynamixu 

i Front Page Development w |etlen organizin’' nazwany - 

calkiein stosowme Siei i a Spoi cs Co ciekawe, indywidualne 

studia pioducentdw pozostanq na dawnych ime|s&3ch, a 

'stare ’ nazwv nodal b?dq pojawiac sff ua bozach gier Tvm 

i W poszukiwaniu utraconego raju 
pomniane, porosniptewarstwq 
kurzu krolestwa sq na porzqd- 
ku dziennym i w zadnym z tu- 
bylcow nie wzbudzajq wiqksze- 
go zdziwienia. Nie mozna w tej 
grupie pominqc tajnych organi- 
zacji, ktonych cele sq nieco bar- 
dziej wyszukane i praktyezniej- 
sze niz naszyeh dzisiejszyeh 

.partyjniakow. Wezmy na przy*- 
ktad Bractwo Mrocznych Po- 
szukiwaczy, ktore przetrzepu- 
jeswiatzzamiarem odnalezie- 
nia sekretnego manuskryptu 
znanego pod nazwq Book Of 
Hexplore. Zachciato im si? za- 
czerpnqc zrddla Boskiej Wiedzy, 
by wykorzystac jq w w sobie 
tylko znany, ciemny sposob. 
Wymieniona ksiqga niezym woj- 
skowa mapa topografiezna ob- 
jasnia, jak trafic do biblijnego 
Ogrodu Eden, w ktorym owa 
Wiedza si? znajduje. Mi osobi- 
scie samo odnalezienie Edenu 
by wystarczyto i nie krzyczala- 
bym o zadnq wiedz?, ktorej po- 
siadanie przewaznie oznaeza 
duze klopoty. Ale wracajqc do 
niecnych zamierzen Bractwa, 
nie mozna zapomniec o czte- 
rech bohaterach - ochotnikach, 
ktorzy postanowili uratowac 
Ksiqg? przed laknqcymi pot?gi 
zwojami mdzgowymi cztonkow 
Bractwa i nie pozwolic im na 
wcielenie ich planu w czyn. Po- 
wodzenie szlachetnej misji za- 
lezy jak zwykle tylko i wylqcznie 
od graeza. 

Tyle, jesli chodzi o "tto histo- 
ryezne" Gauntleta, ktorego 
scenariusz, jak mozna si? tatwo 
domyslic, zostat zaczerpni?ty z 
literatury bardzo bliskiej gatun- 
kowi fantasy. Spoglqdajqc na 
przygotowujqcq si? do ataku 
gr? pod innym kqtem, czyli, w 
jaki sposob catkiem ciekawa ta¬ 
bula zostata przekonwertowa- 
na na j?zyk maszyny, mozna 

cza w sredniowieeznym, pel- 
nym niebezpieczenstw swiecie. 
Intuicyjny interfejs oraz w pef- 
ni funkcjonalna i z prawdziwe- 
go zdarzenia grafika 3D nie 
wymagajqca zadnych sprzqto- 
wych dopalaczy powinna rozja- 
snid szerokim usmiechem twa- 
rzyezki wszystkich sfrustrowa- 
nych swymi S3 Virge'ami i tym 
podobnymi klonami. Jak na ra- 
zie to wszystko, a moze az 
wszystko, co powinno przy- 
gwozdzic ludzi do monitorow z 
migoczqcymi screenami Gaun¬ 
tleta. Tworcy namierzajqc cel, 
ktorym sq gldwni adresaci gry, 
zaw?zajq ich krqg do mitosni- 
kdw action adventure oraz 
RPG, ale mysl?, ze odnosi si? to 
do wi?kszej cz?sci populacji 
graezy, Jak na razie, dzwigajqc 
przepastny bagaz nadziei i 
oczekiwan jakie niesie ze sobq 
Gaurrtlet, pozostaje nam nie- 
cierpliwie oczekiwac na jego 
premier?. Wtedy poznamy o 
nim calq prawd?. 

Ps. Starsi graeze pami?tajq 
pewnie gr? na automatach i C- 
B4 o identyeznym tytule? Tez 
odchodzilo ostre tojenie w po- 
dobnych klimatach... Czyzby 
remake? 

wysunqc klarujqcy si? dopiero 
wniosek, iz zapowiada si? cat¬ 
kiem niezta zabawa. Kqt widze- 
nia terenu, przypominajqcy Dia¬ 
blo, powinien zainteresowac 

mitosnikow tejze gry, ale oezy- 
wiscie i inni znajdqjakis haezyk, 
ktory przyciqgnie ich do Gaun¬ 
tleta, Kontrola czterech roz- 
nych postaci, ktore mozna wy- 
brae sposrod szesnastu do- 
st?pnych, ujmujqcy za religijne 
serce scenariusz, lOpoziomow 
i 200 map sktadajqcych si? na 
catq krain? do ■"przetuptania'1, 
krajobrazy zasniezonych, pet- 
nych Yeti europejskich lasow i 
wypalone pustynie Bliskiego 
Wschodu powinny zadowolic 
kazdego milosnika przygody, 
walki i RPG. Dotqczony genera¬ 
tor potworow, bronie, leczni- 
cze butelczyny oraz skarby 
skrz?tnie zbierane do plecakow 
zwi?kszq szans? na nieco dluz- 
sze przetrwanie druzyny gra- 

Hlrze Diablo obok zb 

phwylow nad pro- 

diRtem wybucbla 

zywa dyskusja, a na- 

czej ktdtnia na temat zakwalifi- 

kowania owej gry do konkret- 

nego gatunhu. Role-playowcy 

parskaniem i wielkim oburze- 

niem reagowali na niesmiate 

proby przyezapienia jej etykie- 

ty z napisem RPfi, natomiast mi- 

losnicy pozostatych "genrow" 

z rownym oporem nie chcieli 

przyjafi Diablo do "swego" re- 

wiru. 

Jaspin 

Problem rozwiqzano w naj- 
prostszy z mozliwych sposo- 
bow - przyj?to, iz gra jest mie- 
szankq roznych gatunkdw 
[RPG, przygodowka, lupani- 
na...) itakim mianem zwykto si? 
jq okreslac. Mysl?, ze przez 
podobnq drog? przejdzie, b?dq- 
ca jak na razie w fazie testo- 
wych powijakow, gra Gauntlet, 
jednak zwazywszy na szlak 
przetarty przez Diablo, gatun- 
kowy spor powinien zakobezye 
si? znaeznie szybeiej, jesli w 
ogole takowy powstanie. 

Tworcy Gauntleta okreslajq 
swoj produkt jako action ad¬ 
venture, ale ja na podstawie 
materialow oraz screenow 
mam co do trafnosci tej cha- 
rakterystyki bardzo duze wqt- 
pliwosci. Zresztq sami osqdz- 
cie, ale przedtem wyobrazeie 
sobie akcj? osadzonq doktadnie 
w roku tysipeznym, gdzie zagu- 
bione i ukryte skarby oraz za- 
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W produkcji 

It BRON, W KOSK/iOS PATRZ! 

oczywista, ale chyba nie tylko dlatego, ze czasy. w jakim 

przyjdzie nam wslczyc si^gajq roku 2910 Fanat.ycy akcji 

musz^ zakasac r^kawy i wziqc si^ do roboty, gdyz 

zapowiadany jest prawdziwy mi^dzygwiezdny armageddon 

rzuconyw sam srodektrb|wymiarowego wszechswiata, Do 

wypelniema czeka 4B zrdzmcowanych misji. ktbre b?dg 

powiqzane ze sobq inteligentnq i nietuzinkowg fabula Aby 

przezyc w tym obcym i nieprzyjaznym dla rasy iudzkiej 

si odovvisku, trzeba b^dzie co |akis czas odwiedzac taiemnicze 

i mezbadane planety zapelnione po brzegi naturalnymi 

bogactwami oraz niestety gdziemegdzie mozliwe b^dzie 

wykrycie obecnosci obcych cywilizacji, przewazme 

niezadowolonych 1 racji bruzdzenia im na ich terenie 

Ci, ktory me poradzq sobie od razu z cigzqcymi na ich barkach 

obowfqzkamr, b$dq mogli na poczqtek wzigc na tapet^ mis|e 

tremngowe, ktore powinny zmienic mi?czakbw w twardych 

lacetow, ktorym niestraszna b^dzie niezbyt przyjemna walka 

1 obcymi w nieprzyjaznym otoczeniii dzikich i nie okielznanych 

planet 

Juz niedlugn b^dziemy mogli zetkngc si^ z gotowym Armor 

Command, a nawet na wst^png ocen? trzeba b^dzie jeszcze 

troche zaczekac Narazie pozostaje nam tylko pooglgdac 

screeny 

1998 roku tu nas zapewne meco pozniej] Dzentelmen, 0 

ktoi'ym mowa znany jest jako Edward Kilham. natomiast jego 

nowy product Armor Command zostanie wypuszczony na 

I’ynek pod szyldem znanej (1 lubianej) firmy Take2 Interactive 

Przed nami kolejny produkt z seni RTS, ale tym razem 

potyczki m ktdrych my b^dziemy wiedli prym, b^da 

rozgrywac si? w naigf^bszych 1 najciemmeiszych 

przestrzemach kosmosu Dbecnosc obcych jest chyba 

Facet odpDwiedzialny za sukces X-Winga i Tie Fightera, ktory1 

rbwniez umoczyl swe lapki w pracy nad Mechwamorem 2 

ma zamiar ponoWme podbic serca graczy swoim nowym 

pomyslem, ktory powinien ujrzec swiatlo dzienne w lutym Riverworld. Pozwol? sobie 
mniemac, ft wlasnie w tym 

"ale", Tym razem bowiem RZE- 
CZYWISCIE wyglgda na to, ze 
ta gierka NAPRAWDlj b?dzie 
inna, niepowtarz... niepow... - 
powtarzam si?! Tak czy inaczej 
jednak Riverworld (dzielo Cryo] 

specyficznego rodzaju. Doklad- 
niej: ludzie martwi! Hmmm - to 
jest: niezupelnie martwi, raczej 
- "duchy" wszystkich zyjgcych 
kiedykolwiek na ziemi. Kazdy, 
kto umrze przenosi si? do Swia- 
ta Rzeki. Co zas za tym idzie, 
"zyjg" tarn wszyscy, ktorzyjuz 

Iznowuz gpozi nam powfli!2! 

Zbiiza si? koiejna Wielka 

Fala! Koiejna Wielka Fala 

sirategii w Bzasie rzeczy- 

wistyn. Tak tak, zeouvu stan "ei1- 

teesowej" ivoiiy w naszym prze- 

d-glijdzie niehezpiecznie zbiiza 

si? dopoziomiialarinowogolOt, 

wezmyciioclazby Platgue czy 00 

MININION: Stern Over Gilt 3. 

Jednak czy musimy wpadac w 

panik^?! Meze jednak nie ma pa 

lrzekyewakeewaniasiezzagre- 

zonycliiereeew^Zanikniyciasi? 

w iodewcg?! Zakoeczenia - lub 

ckeciaz preb zakoeczenia (w 

jakis lam sposeb) siege kom- 

pelerewege zyeia?! Otfiz - za- 

prawd? powiadam Warn nie 

warlo! Bowiem ez tak 2le nie jest. 

Popierwsze: zbiizajpsiytals 

skladasi?z-tak-zwanych-prze- 

ze-mnie "wyewoluewanych RTS- 

6w" ich iwfircy wiedzp, ze 

kelejey klonC&Cjaz po prostu 

nie przejdzle; po diMigie; pomysf 

zewaknacj? nie jest wprawdzie 

taki z!y, jednak jest jediio mate 

ale... Tak na dobra spraw? nie 

ma linked pryskac: OWE dorwg 

nas wsz?dziel I po trzecie 

wreszeie: nie wiem jak Wy, ale 

ja z komputena zywcein eiezre- 

zygnujp.Za nic! Tali ini dopomdz 

Pentium (or bigber)! 

Sherry’f 

No tak. Pentium (or higher) 
pentiumem, a nowy ertees - 
erteesem. I coz powiecie - otoz 
znowu zmuszony jestem po- 

wtorzye sakramentalne 
stwierdzenie, pojawiajgce si? 
nieodmiennie w tego typu tek- 
stach: "jegotworcy zapewniajg 

jednak, ze akurat ich dziefo b?- 
dzie inne, niepowtarzalne, wy- 
jgtkowe etc...". I znowu male 

ma bye strategic w czasie rze- 
czywistym, ktora wyniesie si? 
na (aktualnie osiggalne) szczy- 
ty finezji i obejmie tron tego 
gatunku. 

AtaMiW A* 

momencie jasnymi staly si? na- 
wigzania do tragieznego “kon- 
ca zyeia", czyli mowige pro- 
sciej: smierci. Bowiem - jak juz 
zapewne zaiapali co bardziej 
zorientowani w produktach kla- 
syeznego SF - tytul i klimat gry 
scisle Igczg si? nie z czym in- 
nym, jak z rewelacyjng prozg 
Phillipa Jose Farmers. Ten czfo- 
wiek zas jest bezposrednio od- 
powiedzialny za wymyslenie i 
pozniejsze zobrazowanie Swia- 
ta Rzeki - zresztg wlasnie za to 
otrzymal prestizowg nagrod? 
Hugo. Dla tych, ktorzy nadal 
niewiele tapig, wyjasnienie: 
otoz istnieje kraina, ktora jest 
doling niekonezgeej si? rzeki. 
Nie byloby moze w tym nic 
dziwnego, gdyby nie fakt, ze jej 
"mieszkancami" sg ludzie dose 
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W ppodukcji 

Riverworld 
Cryo 

BOG, MIECZ I KOBIETY 

Juz u zaraifi d/iejdw przodkowie nasi meustanme walczyli i 

dzikmil 2wierz?tann czy kradn?cymi zbioiy lesnych jagod 

sfjsiadanii Tak narodzila si? woina i |ej nieodzowny tDwarzysz 

Sita wyzsza, pragnqca ofiaifczy nowych wyznawcow A na 

Imnfginfcye pozostawaly |esiSe me mmei istotne starama □ 
przftrwame naszego gatunku 

W takie oto prehistoi yczne realia pi zeniesie nas Swit Wo|en 

Celem, jak to zreszt? zwykle bywa, b?dzie przeprowadzeme 

lednego z trzecli plemion przez i dznego radzaju przeciwnosci 

losu zgrupowane na trzydziestu z gorq planszach Z poczatku 

na smialkow czeka gldwme niedostatek zywnosci i jej mech?c 

doprzetworzema si? wcos ziadliwego: memalo trudu kosztuje 

T-Rexa na cos nadajgcego si? do zjedzenia przy 

pomocy drewmanych palek, choc z.nzasem nawet jego uda 

si? wcielic w szeregi arnm, ku przerazemu sqsiaddw i 

plasnych treserdw fr eakcje odpowiedmo: po wytresowaniu 

oi'az w trakcieJ Takze palkliamiem? si? na cds bardziei do 

przetrwama przydatnegn, a walka z zywnosci? znneni si? w 

walk? z sqsiadami Nie sam? walk? |ednaffilek zyje, wi?c i 

swatamem przyjdzie si? nam zajmowac dsobiscie - dzieci 

prze|mu|? wszak umiej?tnosci po rodzicacb, a po co chowac 

lewe pokoleme? 

Prubtemv opisane do tei pory stojq przed kazdym z plemion, 

rdznice pojawi? si? (bnSeiSVz sferze wTerzen - Sautisfiie czcz? 

Smierc, CroMagnom - Niebo, a Neandertalczycy - Ziemi? W 

wyborze ulubiericdw przyidzie si? przez to kierowac glownie 

widokami na pozniejsze moce szamanow, ale na szcz?scie do 

podj?cia decyzji zostaly jeszcze przynajmniej trzy miesiqce - 

gra ma si? pojawic na polkacb z pncz?tkiem wakacp 

mr 
Dawn of War 

Illusion Machines / Virgin Interactive 

•KATANA VS 3DFX! 

3Dfx Interactive oglosilo, ze 9 styoima br S?d Najwyzszy 

stanu Santa Clara flikazal przedsi?bioi’stwu Sega 

Enterprises, Ltd dnkoname zwrotu 3Dfx-nwi wszelkich 

Latemmg handlowych i poufnych informacji, ktorymi to ten 

ratal nJ podzielil si? z Seg? w 1997 roku Tym samyrn 

mesfinalizowane rozmowy z lipca dotyczgce uzycia chipsetu 

30fx-a w nowej generacji konsol Segi, znalazly swdj final w 
styczniu 

33 

•KNOCK-OUT? 

Netscape oferuje mozliwosc downloadowama za darmo 

standardowych edycjr Navigatora i Communicatoi a1 Co 

w^tcfij Communicator Professional Edition, wczesmej warte 

79 ‘zielomaczkoV/, nagle kosztuje zaledwie .. 291 Netscape 

nie zyjq. Takie zycie po zyciu. 
Eeeech... zakoriczmy lepiej te 
"smiertelno-zyciowe" dywaga- 
cje. Istotne jest, ze cos takie- 
go w ogole istnieje. 

No wlasnie: istnieje... Istnieje 
"woina" knaina, w ktorej 
zyj...ekhh - po prostu: sq ludzie. 
Ha! - sielanka? Alez skqd: co to, 
to nie! Oto bowiem pojawia sis 
jakies, blizej niesprecyzowany, 
zagrozenie, cos - niezbyt wia- 
domo co - si^ wydarza i juz 
mamy zadanie do wykonania. A 
jest nim koniecznosc przepro- 
wadzenia rekonkwisty pozosta- 
lej czqsci krainy i zarazem “za- 
bezpieczenia" przeszlosci, te- 
razniejszosci i przyszlosci Ziemi. 
Powazne zadanie! Nic dodac nic 
ujqc! Chociaz.., jakby tak lepiej 
siq przyjrzec, to nie bardzo 
wiem, gdzie w tym wszystkim 

znalezc poddanych, prowadzic 
mqdrq politykq wykorzystania 
surowcdw i przeprowadzic 
swoje “stadko" za eterycznq 
rqczkq przez 11 "wiekowtech- 
nologicznych": od kamienia po 
uran i dalej... Dlaczego? Nie 
wiem. Wiem natomiast, co mi 

to przypomina. Otoz w tym 
akurat aspekcie Riverworld to 
niemalze kopia Age of Empires. 
A z drugiej strony koniecznosc 
dokonywania wynalazkow sta- 
wia przed oczyma "mamuniq" 
wszystkich gier strategicz- 
nych: Civilization. I tu cieka- 

i ■ 

person historycznych. Cafosc 
swiata zas oglqdac bqdzie moz- 

wostka: do wynalezienia i wy¬ 
korzystania w grze sq dostow- 
nie setki w pefni animowanych 
przedmiotow i pojazdow, Set¬ 
ki,..! Jednak tego, jak ogolnie 
smakowac b^dzie ten koktajl, 
nie chcq nawet probowac zga- 
dywac. Tym bardziej, ze grafi- 
ka ma bye potqznym atutem 
Riverworld. Powiem krotko: 
wszystko w 3D! Poczqwszy od 
realnego, renderowanego te- 
renu po stworzone za pomocq 
"motion capture" postacie - 
wsrod tych ostatnich wiele 

nie jest to rdwnowazne z kon- 
stataejq: "swietna gra"! Bo¬ 
wiem, wbrew pozorom roz- 
mach grafiezny [alles 3D] nie 
zawsze idzie w parze z jakosciq. 
Przykladowo postacie - no coz: 
kiedy siq poruszajq, jest zno- 
snie, jednak jezeli stojq - przy- 
kro to mowic, ale wyglqdajq jak 
wyciqte z papieru! No i zamysl. 
Dsobiscie widziatbym lepsze 
zastosowanie wspanialego po- 
myslu Farmera niz "kolejny inny 
RTS", ot chociazby wykorzy- 

Black Dahlia. Tworcy River- 
world postawili jednak na 
"strategic w rzeczywistym11. 
Co z tego wyniknie - zobaezy- 
my. Prawdopodobnie jednak 
niewiele ponad zgromadzenie 
po raz kolejny armii i poslanie 
ich w iscie niekonczqcy siq boj. 
Co jak co bowiem, lecz jednego 
mogq bye pewien: w tym swie- 
cie smierc nad ludzmi nie ma 
wladzy... a skoro tak... to jak 
wygrac tzakonezye) tq wojnq? 

miejsce na walkq. Nie rozumiem 
-nawet - z kirn. Z innymi mar- 
twymi? No dobrze, Ale w jakim 
celu... Przestrzeni zyciowej jest 
az nadto - ta dolina siq nie kon- 
czy! Zresztq nieistotne - przyj- 
mijmy: jest jakas wojna. Aby w 
niej zwyciqzyc, trzeba bqdzie 

na za pomocq dowolnie "loko- 
wanych" kamer: ma nie bye 
problemu z przejsciem z wido- 
ku "z lotu ptaka" w perspekty- 
wq pierwszej osoby,,. 

stanie tego fascynujqcego 
swiata jako niesamowicie kli- 
matyeznego tta do jakiejs przy- 
godowki w stylu RIVEN czy 

Moim zdaniem jednak nie 
wszystko zloto, co siq swieci: 
we wstqpie pojawilo si? 
wprawdzie twierdzenie: "na- 
prawdq nietypowa, niepowta- 
rzalna" i tak dalej, ale niestety 



W produkcji 

faneci w fcnminiarkach 
zapowiada dalsze dzialama pod kryptanimem Nieograniczonn 

Dystrybuqa - zadnycli ograniczeii - przez OEM ISP. 

telekomunMcfe* ltd, etc Ho ho - to pusum^cie zaogin 

zapewne sytuaq? na te| wojme gigantdw Co na to 

Microsoft? 

•ZI01A JESIEN 

Wprawdzie |est wiosna ale Interplay chwali si? swynn 

lesiennymi osiqgni?ciami Bo i |est czym si? chwalic duchdd 

z pazdziermka wymdsl si? na 30 milionow dolarow gdy w 

wi?kszosci przypadkdw me przekaraczal 10 Recepta na 

sukces? Zdamem CEO Bi lana Fai go - ‘ wydawac gry, w kture 

wierzymy, ze sq dobre Trudno si? me zgndzic uwzgl?dma|qc 

mi?dzy innymi Fallout. Caimageddon czy Starlleet 

Academy 1 

•NOWA CARTA SIERRY 

Siena i Papyrus, tworcy CART Racing zapowiadaiq nov/q 

giei k? o tG| tematyce. ktora powmna zadebiutowac wiosnq 

1999 Poniewaz Sierra posiada hcenq? na t.worzeme CART- 

symulatm ow, ktoi'a wygasme w 2003 mozna si? 

spodziewac, ze me |est to ich ostatma carta w r?kawie 

•SERGE GIEMNOSCI POWRACA 

Byla sobie kiedys taka gieika action-adventuie, o nazwie 

Heait of 

Darkness Spodobala gjpvidac ludziom z Interplay, poniewaz 

wyknpili do mej wszelkie prawa i zanuerzajq wydac |q w 

uwspdlczesnmnei wersp 

I to |uz calkiem medlugo 

•BIZNES Sl| KRECI 

Electi omc Ai ts i MGM Interactive zawai ly porozumieme w 

sprawie kilku nowych gier MGM EA b?dzie ich 

dystrybutorem na calym swiecie (poza USA) 0 |akich 

gieikach mowa? WarGames, Return Fire II i komputerowa 

wersja Jamesa Bonda., 

•LANDS OF LORE 3 

Westwood oFicialme potwiei dzil, iz trwajq |uz grace nad 

trzeciq cz?sciq te| gi y RPG Wiadomo o me| tyle. ze b?dzie 

wspomagana SDfx’em 

•TRZECIA RYBKA 

Humongous Entertainment wypuszcza wlasme na rynek 

Freddf Fish 3 The Case of the Stolen Conch Shell Gierka o 

tym meco przydlugawym Lytule |est pi zygodowkq 

adresowanq raczej do mlodszych graczy 

•COS DLA PAN 

Purple Moon wypuszcza |uz trzeciq cz?sc swej gry 

adresowanej wylqczme dla graczy plci zenskiei □ nazwie 

Rockett's Tricky Decision Jakzawszemowa tain o i andkach 

makijazu, zakupie nowych ciuchow (to akurat moze 

zainteresowac me tylko panie, poniewaz ciuchy przed kupnem 

nalezy przymierzyc ,-Jl My |ednak wolimy Quake 

•TIMELAPSE POWROCI 

Byla sohie kiedys taka giera przygodowa meco 

przypommaiqca Myst, nawet populai na (2D0 000 

sprzedanych kopii) Je| dystrybutor plamge i eedyq? - po 

zoaczme obmzonej cerne* 

•WIECEJ GWIAZD 

Ci; co kochajq Stars1 (a wiemy, ze sq tacyJ - czyli ulubionq 

strategicznq gr? Bills CLint Gatesa - powmm chwycic si? 

stolu, by me skakac z radosci - |e] producent, Empne 

Interactive, wypuscil jq w foimie “twinpacka Zestaw 

zawiera 2 CD, z czego |eden zawiera wei s|? gi y stworzonq 

speqalme z myslq o grze sieciowej, gdzie zresztq ta gra 

dostaje skrzydel 

SIippb koniratakulel 
Eeit-chclilempowle- 
dzlBC: Sierra zndw 
pribujil PrAbule od- 

zyskad swe dawne dobre ImlQ. 
RenomQ, kUlpa sprawlata, li ns 
diwlpkslowabtdpiionezwb 
h)J Army griczomrozlidnlaly sip 
oczy... Dawne to czasyl No, ale 
nle o tym mialem... Tab wipe: 
Sierra uparezywie prdbuje. 
VHyrazamtaiaaporuizarazam 
argumeatam na]clpZszaga kali- 
bru wytuezonyn przeclw ilemu 
fatun ma byfi SWAT 2 * kontymu- 
aeja Glekawei zamytlem, Inez 
marnaj egdlam giery opowlaria- 
ipc8iobia8kacbiciaaiaGh'1ycia 
swata-komaDdesa”. 

Sherry’f 

Czyli znowu "szczytna" giera o 
panach policjantach? Tak swojq 
drogq, to Sierra ma niemalze 
monopol "w tym temacie": te 
wszystkie Police Questy, a te- 
naz znowuz SWATy... A wsz?- 
dzie w nich w charakterze rze- 
ezoznawey i ogolnie poj?tego 
fachowca od spraw porzqdku 
wyst?puje ex-chief Daryl Gates 
(to nazwisko! grrrrl). Tym ra- 
zem jednak "podgorscy" 
tworcy poszli jeszcze o krok 
dalej i w charakterze konsul- 
tanta zatrudnili prak 
tyeznie caly Los An 
geles Police 
Departa- 
ment! Co 
wi?cej: | 
100 gli- 
niarzy “zmu- 
szonych" zostalo do 
podzielenia si? gtosami 
ifizjonomiamizdobry- 
mi (relatywnie ujmu- 
jqc) bohaterami gry. 
Realnosc az do 
przesady! Kazdy z 
nich (to jest: kazdy 
komandos) w grze 
opisany jest przez kilka 
cech, wspdlczynikow 
(odwaga, umiej?tnosc 
wspolpracy itp.) oraz 
par? innych wyrazo- 

nych procentowo umiej?tnosci 
(strzelanie z Colt 45, MP5, 
strzelby czy karabinu snajper- 
skiego; walka wr?cz, pierwsza 
pomoc itd.). Ogolem skladajq 
si? one na profil komandosa, 
wyznaczajqc mu rdwniez stano- 
wisko w squadzie: przywddca, 
lekarz, snajper, saper, pan swe- 
go pieska - tak tak; to ostatnie 
za sprawq uwzgl?dnienia slyn- 
nej formaeji K9. Co ciekawe, 
jestesmy w stanie zwi?kszac 
wspdlczynniki naszyeh "pod- 
opiecznych" - poprzez poslanie 
ich na trening. Dzi?ki specjali- 
zacji - wyrobionej, przykladowo, 
we wspomnianej juz szkolce K9, 
a co za tym idzie: dzi?ki nowe- 
mu czworofapemu przyjacielo- 

wi, znaeznie wzrosnie wspol- 
czynnik percepcji opiekuna - 
trudniej b?dzie takiego deli- 
kwenta zaskoczyc! Rdwniez Ci 
Paskudni sq zroznicowani pod 
wzgl?dem stopnia przygotowa- 
nia do spetniania swego brud- 
nego fachu. Jako ze jednak eli- 
tarnych szkot dla terrorystow 
w Stanach Zjednoczonych jest 
raczej niewiele, sq to zwykle 
ambitni (zbyt ambitni!) samo- 
ucy. Dla rownowagi jest ich 
rowniez dokladnie stu. A kazdy 
z nich rozny od innych...! Lecz, 

co rowniez wydaje si? 
interesujqce, majq 
oni znaczqco odsta- 

wac od stereotypu 
terrorysty-psy- 
chola, znajdujq- 

cego radosd w 
m a s o w y m 

mordowaniu niewin- 
nych. W SWAT 2 
majq to bye "nie- 
mal-normalni" lu- 
dzie, realizujqcy swdj 
okreslony (chory) 
cel. 

Jak twierdzq auto- 
rzy, SWAT 2 ma bye 
zarazem podobny, 

jak i niepodobny do 
swego poprzednika. 
A scislej: podobny 

nrj— 

:__ 

ma bye zamyst (wesole przygo- 
dy brygady Special Weapon & 
Tactic lub Tych Niedobrych) 
oraz... realizm rozgrywki, spa- 
jajqcy catodc wyraznym auten- 
tyzmem. Wszystko inne zas 
ulec ma daleko posuni?tym mu- 
taejom. Ot, chociazby fakt, ze 
w "jedynce" - z powodu limitow 
wideo - w momencie dmierci 
jednego z komandosow gra 
koriezyla si?. Teraz jednak gwa- 
rantowana jest znaeznie wi?k- 

dziane! Najogolniej zas wolnosc 
dokonywania wyborow, ponoc 
po prostu niesamowita AI oraz 
rozmaite typy osobowosci tak 
"swatow", jak i terrorystow 
majq dawac catkowicie nielinio- 
wy przebieg rozgrywki: kazda 
misja, ba! - nawet powtarzanie 
danej misji ma zaskakiwac i do- 
swiadczac czyms coraz to no- 
wym! W swietle tych faktow 
(hmm - faktow?) przestaje ra- 
zid nawet to, ze misji jest zale- 
dwie po 15 na stron?, przy 
czym rozegrac mozna je zarow- 
no jako pojedyneze akcyjki, jak i 
w powiqzanej fabularnie kam- 
panii. 

Ciekawostkq SWAT 2 jest row- 
niez dotqczony do giery “kre- 
ator map". Ta zabawka o wia- 
domym, mam nadziej?, prze- 
znaezeniu oraz mozliwosc gry 

sza swoboda dziatania, do tego 
stopnia, ze mozesz wydac gli- 
niarzowi rozkaz ostrzelania... 
innego gliniarza! Skutki takich 
zachowan sq jednak oplakane: 
tracimy od razu dwoch termi- 
natorow... Gracz jest wolny 
rowniez pod tym wzgl?dem, ze 
zamiast idc "w sil?" moze po- 
prdbowac negoejaeji. W takim 
to wypadku powodzenie misji 
uzaleznione b?dzie od tego, co 
i w jaki sposdb zostanie powie- 

SWAT 2 
Sierra 

multiplayer do czterech grajq- 
cych (tryby: wspolpracy i ry- 
w^llzacji), takze na serwerze 
Siferry (Sierra’s online gaming 
service - SIGS), sprawi - row- 
niez mam nadziej? - ze pozosta- 
wad b?dzie on dtugo rzeczq 
swiezq i atrakcyjnq. I - po raz 
trzeci - mam nadziej?, ze nie 
b?d? musiat swiecic oczami za 
ten tekst. Jak na razie jednak - 
czqkamy, 
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lllice SimMiasta 
gtneets of SimCity 

Czasaini, W im w P^epAzne gry slrategiczne, 
w hloryci) I'ozhudowujg kolejne miasta, panstwa 

czy podbijam krdlestwa i obserwujQ (z pozycji 

wladcy) wszystkie procesy zachedzp w danej 

jiopulacji, nacbodzi ninie aiepokojp mydl: "co 

mogliby roi'ic w wolnych chwilach poddani w 
komputernwym panstwie, rzgdzonym przez 

czlowieka". Do lego type rozwazad sklonila mnie 

giera streets ol SioiCity, ktdrej nazwa oczywidcie 

nje jest bo? zoaczeoia i ate bez powodo aawipja 

do bardzo popolaraej, w oknoslonych krggach, 

serii SioiCity. 

—Jaspin. 
i 

I e£li kredykolwiek zbudowali£tie wlasne 
I miasteczko w SimCity, to zapewne z 
, przyjemno£tiq zasiqdziecie za 

J kierownicg samochodu, ktdry pdmesie 
l ms po ulicach Waszago tworu. 

Powdd, dla ktdre go zos&alidcie 
"zdegradowani” z pozycji 
burmistrza jednego z miast 
SimCity do kierowcy jest 
oczywisty. Majqc mozliwosc 
zarobienia na chleb pracq w 
telewizji, z kontraktem 
gwarantujqcy wystqpienie w 
pi?ciu programach, bylibysmy 
frajerami, gdybysmy dla tych 
atrakcji nie porzucili 
papierkowej roboty w 
ratuszu, nie? 

Ale nie jest to tak proste, jak mogloby si? 
wydawac. Rozpoczynajqc zabaw? jestedcie 
jeszcze nie znanym aktorzynq, a wladciwie 
kierowcq, ktory prdbujqc swoich sit w 
poszczegdlnych scenariuszach, dubluje 
slawniejszych od siebie i stopniowo wspina si? 
Po drabince stawy. Prawd? powiedzlawszy, 
9dyby nie wpleciona w gr? fabufa a realizacji 
^ogi ku slawie, w zyciu bym nie pomyslala, ze 
jezdz^c swym pojazdem po miedcie usiiuj? grac 
ifikqs rol? w filmie (a jednak...). Krajobraz jest 
wypelniony po brzegi zlymi chlopcami w czarnych 
samochodach, ktorzy starajq si? utrudnid zycie 
n°wicjuszom - tj. Warn. Producer#] programdw 
2adbali, by znalazly si? w nich wszystkie 
e|ementy, ktdre przyciqgaja publicznoSd nrczym 
^gnes do telewizora (nofprdcz s?ksu): 
flrzamo'Ci uliczne strzelaniny, po'Scigi. Zresit? 
18% ktod mial wqcplfwodci go do chsrakteru 
SVvoiego zawodu, niech spojrzy na'bajery, jakie 
ni0^a kupid w wars specie do swego 
c^ertjfco(ow0go pup ilka ■ rakretnica jest 
P^stawowym wyposazaniem. Roznoszense 
^aczek p otqczon e od czasu do czasu z 
0 Ionian iem magazynka, by pozbydrsi? 
n^t5w; nlby bezcelowe jezdzenie z jednego 
p,JPktu miasta do drugiego [na podstawie 
naPisbw pojawiajqcych si? na ekranie • 
stwierdzklam. ze jednak w ten sposdb wypetniam 

• tlDslepne do Kuptenta w 
warszlaoie zabawki 
usprawniaiqce pojazd 
• zwiazek z SimCily 2000 
• wslawki fllmowe 
• prosle slerowanie, nie 
wymagajace tygodni 

Minusy: 
• zabijajaca monotonia 
• duzy pnziotn IrudnoSci: 
bardzo mala Host czasu ns 
wykonanie jednej misji i 
niedoslateczna iloSC 

• slaha grafika 
• brak realizmu jazdy (dla 
nieklbrych lo jest plus] 

Dcena: 

jakqs misj?) czy tez 
oczyszczanie szeregow 
polieji ze 
skorumpowanych 
osobnikdw - to 
tylko niektore 
zadania, ktdre Was 
oczekujq... 

Przyznam szczerze it, 
b?dqc jeszcze na etapie powierzchownego 
czytania instrukcji, moj zapal do rozpocz?cia gry 
osiqga! szczyty. Wspanialy pomysl, wartka akeja 
oraz ciekawa fabula mialy mi zapewnic dobrq 

zabaw? na wiele, 
wiele godzin. 
Wszystko si? 
sprawdzito co do 
tych godzin [a 
nawet dtuzej), 
natomiast gorzej 
byio z zabaw?. Na 
poczqtku jezdzenie 
po miescie, 
zbieranie paezek i 
odwozenie ich w 
odpowiednie 

miejsca moze sprawic wiele radodci; tym 
bardziej, ze od czasu do czasu na agonie siedzi 
polieja czy wspominane juz czarne samochody, 
ktdre hojnie szpikujq wasz pojazd amuniejq. 
Jednak przy czwartym, niezym nie rdzniqcym si? 
od poprzedniego scenariuszu, poczqtkowy zapal 
mija jak sen ztoty Salomei i zamienia si? w 
dluuugie ziewni?cie, a nawet czasem drzemk?. 
Mozecie bye pewni, iz kazdy kolejny scenariusz 
danego epizodu b?dzie prawie wiernq kopiq 
swojego poprzednika, jedynq rdznicq moze byd 
czas przeznaczony na jego reaiizacj? craz wyiszy; 
poziom trudno^cr (czytaj: wi?cej zlych kolesi i 
pollcJL Gdy dojdzie si? do pewnego puriktu 
krytyeznego, w ktorym po raz tysi?czny nalezalo i 
wypelniad prawie te same czynnosci, 
nastawienie do gry ulega gwaltownej, a 
negatywnej zmianie. Dodajmy tez, ze grafika 
dose znaeznie odstaje od tego, co widzimy w 
najnowszych symulacjach samochoddw, co tez 
nie wplywa pozytywnie na grywalnosc. 

A co zaiicz? jej na plus? Proste 
i nieskomplikowane kierowanie 
pojazdem. To wprawdzie nie 
jest dobrze widziane przez 
osoby, ktore preferuj? wysoki 
realizm jazdy - ale dla typowego 
graeza* ktdry chce si? po 
prostu odreagowad w jakied 
grz? akcji jest to zaleta, 
Nastfpny plus: w kazdym 
program# TV wcielamy si? w 
inn? posted, a wisSciwie 
dublujemy inn? gwezd? Co 
ciekawe> podezas jazdy 
slyszymy komentarze 
wypowiadane gtosem 
aktora, pod ktdrego akurat 
si? podszywamy w co 
bardziej niebezpiecznych 
scenach; mniejsza z tym - 
wazne, ze sq one bardzo 

zabawne, a i w niektorych przypadkach 
podsuwane sq nam w ten sposob pewne 
pomysly. Trzecim, bardzo pozytywnym 
elementem jest muzyka, ktora plynie z odbiornika 
radiowego. Miejskie staeje nadajq bardzo 
zroznicowanq muzyk?, od techno i jazz, az po 
country; ba - sq nawet reklamy i gadki 
prezenterow. W tym przypadku gra jest 
naprawd? realistyczna. SoSC ma tez duzy atut 
dla fanow SimCity 2000. Raz, ze jazda po 
wlasnorqcznie skonstruowanym miescie jest 
bardzo atrakcyjna, bez wzglqdu na to, co trzeba 
wykonac, aby moc to robic. Dwa - ze za pomocq 
tej giery mozna skonstruowac wlasne miasto z 
gotowych elementow, bez koniecznosci 
posiadania SimCity. Ponadto w pakiecie znajduje 
si? edytor tras. 

Wladciwie to Streets of SimCity nie jest ani 
itym,;ani dobrym produktem - wady i zalety 

^mnrejiWiqcej si? kompensutg. dajqc w sumie 
[fetni| cab$d. Ale, biorge pod uwag? dolqczone 

pakiety oraz wraieme. jekie odnosi si? w 
poozqtkbVrybfv minutach grania, uwazam, ze obok 
tej grerki nie nalezy zupalnie oboj?tnie. 
Przy czym odredzalabym jq typowym fanom 
typowyclPSlmreboddwek, Tu zabawiq si? raezej 

WTktom,luhi| Grand Theft Auto; no i 
wspomrtiani ju^mflofinicywirtuaInego miasta. 

M rn Producent: 
yjwvLtiP1 MAXIS/EA 

Wymagania: Dystryhutor: 
486/100,16MB RAM,CDx2, IPS 
Dos/Win 95 tel.(022) 6422766 

Internet: hiip^™ e; 

Numer 04/98 
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Life 

A co to oznacza? Oznacza to, ze np. nie mozesz 
sobie stworzyc latajqcego krokodyta 
wyposazonego w skrzela i z?by jadowe, 
poniewaz tak sobie zamarzyfes (a szkoda!) albo 
uzyskac rozumne meduzy, Bo takie zwierz?ta nie 
istniafy przeciez w historii Ziemi. Przez ogromn? 
wi?kszosc czasu gra scisle ogranicza si? niemal 
TYLKO do odtworzenia udokumentowanego 

naukowo przebiegu rozwoju realnie istniejgcych 
na Ziemi gatunkow. Dopiero pod koniec, gdy 
tworzymy prapnzodkow istot rozumnych, 
mozemy sobie nieco (acz nieduzoJtworczo 
pofantazjowac. Ograniczenie - jak na gr? - 
pot?zne i m?cz?ce, bowiem autorzy wymagajg 
tym samym od gracza posiadania sporej wiedzy 
o przebiegu ziemskiej ewolucji. Czemu? Otoz 
inaczej bardzo latwo si? "przejedziecie". Moze 
si? po kilkudziesi?ciu milionach lat okazac, ze 
wytworzone przez Was zwierz?ta wymarly np, 
pod koniec ery jurajskiej - i finito. Nic na to nie 

egzystujg przez nast?pne miliony lat i za skarby 
dwiata nie b?dg chcialy dalej ewoluowac. Znow 
trzeba zaczynac robot? od pocz^tku... (o ile jest 
jeszcze z czego). A konkurencja nie spi. Wyjscia 
sg dwa. Pierwsze: zakupujemy odpowiednie 
lektury i pracowicie studiujemy paleontologi? 
(ewentualnie wgryzamy si? w sporq baz? 
danych zawart? w tym programie - swojq 
drogg polecam). Mozna tez - zaraz po starcie 
gry - zrobic zgrywk? i korzystajqc z zawartego 
w programie "drzewa zycia" sprawdzic wszelkie 
warianty rozwoju naszych podopiecznych, 
zapisujqc sobie kolejne prawidlowe 
przeksztalcenia. Jest to jednak nudne, 
pracochtonne (w grze wyst?puje ponad 170 
gatunkow zwierzqt) J i czasem pozbawione 
sensu. Programisci przygotowali bowiem dla 
nas kolejng przykr? niespodziank?. Otdz czasem 
okazuje si?, ze interesujgcy nas zwierzak mdgl 
wyewoluowac z kilku roznych wczesniejszych 
gatunkow [tu zatem jest nieco ewolucji 
alternatywnej w ograniczonym przez komputer 
zakresie). Jedli wi?c jakis gracz uprzedzi nas i 
jako pierwszy stworzy dane zwierz? - to my juz 
nie mozemy tego zrobid, Musimy zatem 
blyskawicznie szukac innej drogi rozwoju (jesli 
jest.,,) A jak nie me, to co - lezymy? Prawie, 
Na szcz?dcte istmej§ Mkly i pazury ewolucji", 
Ewolucja nie dokmuje si? przeciez w prtizoi! 
Mozemy wt?c szybko stwqrzyd odpowiedniego 
drapieznika lub choiJby "wpisad do menu" juz 
posiadanych przez nas mi?soiercdw deny 
gatunek zwrerzpt (cfto6 np, polowanie tygrysem 
szabloz?bym na myszy zbyt sensowne nie 
jest...). Mozna nawet przejgd kontrol? nad 
danym drapieznikiem na planszy i zmusid go do 
ataku na konkretny wytwor konkurencji! Jesli 

lie gry jest banalnie proste i 
jednoczesnie genialne: oto 
poczgtkowo mamy do dyspozycji jeden 
gatunek zwierzqt i nadzorujemy jego 
rozwoj przez setki milionow lat. 
Naszym celem jest... uzyskanie istoty 

rozumnej. Co ciekawsze, wcale nie oznacza to, 
ze w Evolution musimy stworzyc czlowieka. 
Bynajmnieji Homo sapiens to tylko jeden z 
wariantdw ewolucji, rownie dobrze na Ziemi 
moze pan owed intetjgentny gad, ptak czy nawet 
i ssak. ile np. wywodzgcy si? od... slonia. 
Rdzumny slod? Czemu nie - jesli dopisze Warn 
szcz?scie i odpowiednio poprowadzicie akcj? 
gry... Przy czym pojawienie si? istoty rozumnej 
to cet zebawy w try him "all game". Ale mamy 
tez pin'? obszennycfi scenanuszy, w ktdrych za 
zsdanie mamy np. wytworzenie pierwszego 
gada czy mnegd prassaka. Dodatkowe punkty w 
czasie zabawy uzyskujemy tez za np. uzyskanie 
pterwszego ptaka, drapieznika okreslonego 
typu, etc. 

Na pocz?tko musisz dbsd tylko o to, by Twoi 
podopieczni midi co jedc. Gdy zwierz? nie ma 
problemdw i pozywieniem, nie ma tez klopotow 
i innymi sprnwami Cche cheJ ] tym samym ilosc 
[ego wspdlbratymodw stale rosnie. Mozesz 
wtedy pomyded o ewolucji. A polega ona na 
tym, ze przeksztalcesz cz?sc populacji w 
zupelnie nowy gatunek. Dodatawo mozesz tez 
usprawniac zdolno£ci obronno-nfeosywrie 
wybranego rodzaju zwierzqt, Dd gracza zalezy 
szybkosc i rodzaj przeksztalcenia tale im wi?cej 

"pary" idzie w ewolucj?, tym bardziej 
zaniedbywane jest zdobywanie pozywienia - 
ostroznie z tym!), W co ewoluujemy? Komputer 
daje nam zawsze pewnq pul? stworzen do 
wyboru, ostateczna decyzja zalezy od grajqcego 
- powinien uwzgl?dnic m.in. preferencje zyciowe 
danego gatunku, aktualne warunki srodowiska 
oraz to, co wyczynia konkurencja. Ewolucja 
trwa przez miliony lat, wi?c nie oczekujcie 
szybkich rezultatow. W kazdym razie (jesli w 
danym czasie wybrany gatunek nie wymrze z tej 
czy innej przyczynyLw koncu na planszy pojawi 
si? nowe zwierz?. Ono tez potrafi ewoluowac, a 
ponadto mozesz nadal przeciez rozwijac 

wyjsciowy gatunek zwierzqt w jeszcze cos 
tnnego. 

Tu od razu ostrzegam, ze w grze praktycznie nie 
ma czegos takiego jak ewolucja alternatywna 
(tzn. jest ale w mocno ograniczonym zakresie). yI Ulna JCCJL. UiUV. 

ewolucji". Np. dorobimy si? zolwi - i co 
dalej? I dalej nic. Zolwie po prostu sobie 

poradzicie. Wprawdzie mozna (przy 
pewnej dozie szcz?scia i 

umiej?tnosci) przedluzyc 
egzystencj? gatunku o 

par?(nascie) milionow 
lat - ale nie 

oczekujcie, ze 

np, uda 
si? Warn 
"przechowac" 
tyranozaury do 
momentu, gdy na 
Ziemi pojawil si? 
przodek 
czlowieka, 

r rEwolucja? 
j|Evolution: The Game of Intelligent 

PlSri 3G0 milionow lat do naszej dyspozycji, 

upiiintj moziiwosci dzialania, poczucie niemal 

boshi8j wszechmocy... To wszyslko - teoretycznle 

• da nam proyram Evolution. (Czemu 

leeretytiUtf H!o coz - zobaczycie sami.J. 

SpacjBliiio piszy to "program", poniewaz tak 

oaprawdy Irodno powiedziec, czy jest to tylko 

gra, czy tez juz bardziej program edukacyjny, 

ktory umozliwia nam zabawy (?) w ewolucja 
zwierzgt. 

Mac Asra 

Numer (ti/08 
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wykonczymy wszystkie zwierzeta z danego 
natunku. ten znow wraca do puli, co 
odpowiednio i bezwzgl?dnie wykorzystujemy. 

ln nHcuratnifl tylko jerien z aspektow ewolucji. 

Rerdzo wazt>E s? tei warunki zewn?trzne Swiat 
1'zedstavylony w Evolution zyie. Nieustannym 
^e^;LafceniQm podlega klimat i 
^S2tattowanie terenu: wysychajq bagna, 

v(n^rajil lasy, dawne pustynie przeksztefcaj^ 
„ saVtfnn? dub na odwcdt), zmienia si? 

ral& * po|o*en'e pra-kontynentdw,., i m to 

wmlki wptyw ns Ecsy nas^cb ppdppiecznych. 
UlUedy imianV dflkanLJi^ s,e W sposdb wr?cz 
katastrofa!nie nagly * a to wybuchnq wulkany 
albo upadnie wielki asteroid. Zierriia zderzy si? i 

komBtq ^ P°b,iski wYbuch Super no we] 
spowodujf prawdziwq hetomb? calej 

ijopuMi" K3tflStro^ mo^ wystgpowati w 
^posob tWovnyi ale tea morns ograniczyd si? do 
tyciu ktbi 'a I'zaczyv/iScie mraty miejsce w historii 

Zierru. 

Teraz nieco o stronie technicznej. Grafika - w 
sumie niezla, mozliwy jest kilkukrotny zoom 
mapy, zwierzaki sq przy^woicie animowane i 
wyglqdaj! praktycznie tfak samo, jak ilustracje w 
rozmaitych ksiqzkach. Nie ma 

tarn nic 

szalony 
myszq) 

fedzwyczajnego, 
ale tez ogolny 

poziom "gfx" jest 
zblizony do 

przeci?tnego RTSa i swiadczy o profesjonalizmie 
wykonawcdw. Gorzej jest z muzykq - mialem 
wrazerHB, ze sklada si? na niq kilka losowo 
dobieranych akordow, trwajqcych po okofo 5 
m,nut kazdy. Nie brzmi to nawet tak zle - ale ilez 
m°*n3 eluchad jednego akordu? Z kolei dzwi?ki 
w 9rze ograniczajq si? do rozmaitych rykdw, 
J^kow, sykow itp. co tez na dluzszq met? robi 
^ nuzqce. Cut-scenki rowniez nie zachwycajq. 

c6rowanie jest proste, panele przejrzyste i 

funkcjonalne. Al komputera (sqdzqc z tempa, w 
jakim komputerowy gracz ewoluuje i wycina 
moje gatunki z planszy) jest w petni 
zadowalajqce. Mozliwa jest gra tak dla 
pojedynczego gracza, jak i w trybie multiplayer. 
Maksymalnie w grze moze uczestniczyc do 5 
graczy. Akcja rozgrywa si? w trybie "real-time", 
ale oznacza to tylko tyle, ze nie ma tu tur. Ci, 
ktorzy nie lubiq RTSow mogq si? nie obawiac - 
tu nie ma pospiechu, nie trzeba jak 

ganiad myszkq (za 
po ekranie. Wprost 

przeciwnie - 
Evolution to gra, 
gdzie czasu mamy 
az zanadto (nawet 

przy maksymalnym 
przyspieszeniu jej akcji). 

Starczy go na wszelkie 
decyzje... i pozostanie tyle, ze 

spokojnie b?dziemy mogii w 
trakcie rozgrywki oddac si? innym 

zaj?ciom. Uznaj? to za wad? - bo co to za 
radodc, gdy wi?kszodc czasu gra za nas 
komputer, a my ograniczamy si? glownie do 
nadzoru i ewentualnej ingerencji raz na 10-15 
minut? 

Evolution niestety mnie rozczarowala (jako gra]. 
Ogromny rozmach i teoretycznie nieskoriczone 
niemal mozliwosci manewru w konfrontacji z 
rzeczywistosciq tracq wiele ze swego powabu. 
Okazuje si?, ze tak naprawd? to nie jestedmy 
tworcami, a tylko biernymi odtwdrcami tego, co 
juz kiedyd mialo miejsce. 0 ile jest to sensewne 
w programie edukacyjnym, to grze odbiera 
wi?kszodd uroku. Z duzej chmury maty deszcz... 
Mysl?, ze tylko najzagorzalsi fani "simow" 
(SimLife, Simlsland, SimAnt, etc.) b?dq na 
widok tej gry skakac z radodci wyzej od 
kangurow. Inni gracze powinni traktowac 
Evolution raczej jako dobry program edukacyjny. 
Albo jako dowod, ze sam pomysl, chodby nie 
wiem jak genialny, to jeszcze nie wszystko. 
Gdybym mial oceniac ten program jako 
narz?dzie edukacji, to dalbym 2-3 punkty \wi?cej. 
Ale jako gra... 

Wymagania: 
j P166,3ZMa RAM.CQx?. 
! Dcs/WIn 95 

Producent: 
Discovery Channel 

Dystrybutor: 
Discovery Channel 

Internet: http://evolulion discovery c 

• walory edukacyjne 

wymaga czasu. duze) 
wlediy... I leszcze raz 
czasu 
muzvka I efekty 
w sumie bardzlej to 
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Zagadki mtodego geniusza 
I Mystery at Graveholm__ 

Czasami czlowiek ma pecha. Wpada jak przyalowiowa sliwka w kompot. Golujacy alp zraazlp. Tak 
najprosciej mozna opisall Ip pnzygodowkp, klArp mialem (nie)azczpacie recenzowac. Wyalarczy, ze 
czlowiek zaiascynowal sip Rivenem, a kazda padohna gierka przypada mu w udziale... Znaczy aip, uie 
mialbym nic przeciwko, gdyhy omawiana gra pnzypominala Riven, ale nieately nie przypemina, a 
padoana twopczosc "mlodych geniuazy" (lak alp nazywa fipma!) budzi jeno litosc. 

Allor ' ' Ale nie za litowanie si? mi placq. 
Zacznijmy od poczgtku. Mamy 
przed sob? dose porz?dnie 
wygl?daj?c? gr? przygodow?. 
Fabula jak fabuia - nic nowego. 
Tajemniczy dom i te rzeezy, Zagadki 

sq wyraznie adresowane do catej rodziny, 
poczynajqc od dzieci w zerowce, a na ich 
dziadkach konczqc, st?d ich poziom jest 
nierowny... i ogolnie niewysoki. Pierwszy objaw 
znamionujqcy nie najlepsz? kondycj? zdrowotn? 
paejenta daje si? zauwazyc juz na pierwszej 
lokaeji. Pianinko gra sobie jakis krotki, gora 
pi?tnastosekundowy, kawaiek jazzowo- 
bluesowy, w kazdym razie cos w tym stylu, i gra 
go, gra, gra, gra... tak przez caiy czas w kolko. 
Zanim przyzwyczaitem si? do sterowania i 
znalaziem wyjscie z tego pomieszczenia, mialem 
juz wszystkiego szczerze dosyc. Na szcz?scie 
przesuni?cie suwaka glosnosci na sam dof nie 
sprawia mi wi?kszych trudnoscL. 

To byfo tak na dobry poczqtek, ale wystarezy 
troch? pochodzic, by zobaezye, ze to nie koniec 
"atrakcji”. Otoz chodzi si?, a wlasciwie 
przemieszcza, pomi?‘dzy poszczegdlnymi 

lokaejami w tempie iscie zotwim. I to na sprz?cie 
tak na oko trzy razy szybszym od wymaganej 
konfiguraeji minimalnej. Datoby si? to zniesc, 
gdyby nie zdarzajqce si? etapy zr?cznosciowe. 
W przygodowce... Przykladem jest dost?p do 
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komputera zawierajqcego podpowiedzi oraz 
umozliwiajqcego odblokowanie schodow - trzeba 
wygrac z duchami w tenisa znanego z 
rozpowszechnionych niegdys gier telewizyjnych. 
Do tak prymitywnego zadania z powodzeniem 
wystarezye powinien XT sprzed lat z gor? 
pi?tnastu, ale nie - tu nawet na P200 Cjakies 
400x szybszy od XT) o ptynnej animaeji mozna 
po prostu zapomniec. Cos tu chyba niezupetnie 
jest tak, jak bye powinno., 

W tym momencie mialem juz szczer? ch?d na 
kompletne zjechanie tego tytulu, ale w koncu 
byl to dopiero poczqtek catej przygody. Chcqc 
nie chcqc, trzeba si? bylo ni? katowad dalej. No 
i gierka Cja pewnie tez) ma szcz?scie, bo inaezej 
przeoczyibym par? ewentualnie wartych 
zauwazenia plusow. Najwi?kszym z nich s? 
stuprocentowo logiczne problemy czekajqce na 
rozwiqzanie. Co wi?cej, w poblizu kazdej 
"znajdzki" zawsze napotkac mozna jakqs 
podpowiedz, ewentualnie rozwiqzanie znajduje 
si? na "materialach" znalezionych wczesniej. 
Bardzo pomocna jest na przykiad pizza z 
odmrozonym w kuchence mikrofalowej 
papierem, z zaznaezonymi rozwiqzaniami az 
czterech zagadek. Wiele z nich polega zreszt? 
na dosyc prostym kojarzeniu faktow, par? 

dla mlodszycfi 
* brak przemocy 

Minusy: 
- wykonanie 
• ilamaiarnosc 
■ monotonnosc 
■ nuuuudaaa! 

□cena: 

4 

zawiera takze, o czym wspomnialem wczesniej, 
elementy zr?cznosciowe. Jak juz byla o tym 
mowa, gra wyraznie przeznaczona jest do 
"uzytku familijnego'1, st?d osoby w wieku od IQ 
lat wzwyz nie powinny tu miec wi?kszych 

problemow [ale tych powyzej 15 roku zycia 
zaeznie szybko nuzyc). Nie trzeba si? takze 
obawiac o epatujqc? z ekranu przemoc - nawet 
dezintegraeja kosciotrupa nie jest zadnym 
widowiskiem, chyba ze sama obecnosc ludzkiego 
koscca jest dla kogos nie do zniesienia. 
Wszystko to wyglqda bardzo przyjaznie - 
zakfadajqc jednak, ze MaG b?dzie w stanie 
zmusic graeza, by poswi?cil jej swoj czas. A to 
moze okazac si? problemem, pomijajqc nawet 
niezbyt fortunny poczqtek. Po znalezieniu 
bowiem jakiegos rozwiqzania czeka nas spacer 
przez wszystkie odkryte do tej pory 
pomieszczenia w poszukiwaniu czegos nowego. 
Trzeba to oczywiscie robic na piechot?, bo 
automatyeznego urzqdzenia teleportujqcego 
tworcy niestety nam poskqpili. Pol biedy gdy 
nowosd odkryta zostdnie od razu, ale 
odwiedzajqc znane pomieszczenia, ruszajqc si? 
w slimaczym tempie rzecz jasna, ktorys tarn raz 
z kolei, mozna stracic cierpliwosc i po prostu 
zrezygnowac z dalszej zabawy. 

Coz, ocena nie powinna bye w takich warunkach 
zaskoczeniem. Par? nieztych pamysldw, niezla 
grafika i slabiutkie wykonanie. Wypadaloby 
chyba zatrudnic prawdziwych programistdw, a 
nie bawic si? Macromedia [czyli programem do 
tworzenia multimedialnych prezentaeji, za 
pomoc? ktorego powolano do zycia Mystery at 
Graveholm), bo do grania w wychodzqce spod 
niej cuda trzeba miec sprz?t zupelnie 
niewspolmierny do oferowanych - mizernych - 
atrakeji. 

-Afno1 Producent: 
Vo'.mi] OsHnui; Software AB 

Wyxnagania: 
P75.16MBRAM.CDx4. 
Win 95 

Dystrybutor: 
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• symulacjaC-A-RTow 
- duza ilosClorow 
• opcja "meneilzera" 

leamu 

M i n usy: 

• brak dopalanla VooDoo 
• oprawa grata 
• slahy dzwiek 
• smakuje jak dwulelni 

odprzewany sick 

□cena: 

4 

jednak dezorientuje. Na tyle, ze kiedy zdarzylo 
si? to po raz pierwszy, z emocji przygrzmocilem 
autem w band?. Ze skutkiem - jak latwo si? 
domyslic - mocno negatywnym.,, 
A wtasnie - skutki zderzen z innymi elementami 
wyscigu. Tu - przyznaj? - jest catkiem dobrze. 
Co prawda nie udato mi si? zauwazyc zadnych 
koziolkowan; calosc “neakcji" (czytaj: 
rozsypywania si?] aut odbywa si? “w poziomie”, 
ale ich zrdznicowanie i pozniejszy wplyw na 
model jazdy naprawd? budzi szacunek. I gdyby 
tylko trafione gromem naszego samochodu 
bolidy nie znikaly po kilku chwilach... Innym 
pozytywnym aspektem giery jest liczba 
dost?pnych “cartowych" torow - jest ich 
bowiem az pi?tnascie! I wreszcie ostatni z 
elementow pozytywnych - edytor ogolnie 
poj?tego wizerunku stajni: kazdy nieszcz?sny 
posiadacz CART b?dzie mogl - choc na chwil? - 
poczuc si? prawdziwym menedzenem teamu. 

Coz jeszcze mozna napisac w necenzji TAKIEJ 
giery? Jedyne co nasuwa si? na mysl to fakt, ze 
zwykle co slabsze produkty tego typu ratuje 
opcja multiplayer. W tym przypadku jednak nie 

dane mi byto go sprobowac - CART obsluguje 
bowiem jedynie modem i kabel rownolegly. 0 
sieciach lokalnych zapomniano... A wi?c takze i 
to przepadlo. 
Wreszcie - najogolniej rzecz ujmujqc - CART 
Racing jest pozycj? po prostu niezauwazaln? 
wsrod calej masy ostatnio wydanych 
"samochodowek". Z tego tez powodu marna 
ocena - 4. Czyli - podaj? za redakcyjnym 
zestawieniem ocen - "mozna w sumie pograc na 
zasadzie "z braku laku...", ale nie wzbudza to 
wi?kszych emocji; wi?cej istotnych wad, niz 
zalet". Nic dodac, nic uj?c. 

MOT 
Pro du cent: 
Pajjytus f 5 icrca 

Wymagania; 
486/100,16MB RAM,CDx2, 
Dos/Win 95 
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Dystrybutor; 
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Gra w CART’y 
rART Racing 

Nii; i.\\0w jeszcze gtebiej odetchime po 

eiimcjacii, jakie niosla ze sobg SODA Off-Road 

lining, a jiiz ° t>|at mojego bMa pakaglo 

! u^otko ? koleinym symulatorem: CART Racing. 

Sniieiku cate) syhiacji dodaje fakt, ie otaydwle to 

giery pochodze z jednoj rodziny, czy raczoj 

"slajni" - Papyrusa. Krfitk° mdwigc - 

przesiodleni sip z terenowego jeepa 4x4 w bolid 

loriauly CART baz zaiiany koaibiaezana - 

"reklaiaodawcy", czyli Papyrus i Sierra pozostali 

przeciei ci sami...! 

prosta, zbyt sterylna - zwtaszcza na torach 
"miejskich": wi?kszosc domow to po prostu 
jednolicie wypelnione szesciany, z rzadka ktorys 
z blizszych, w stosunku do toru, budynkow, 
blysnie teksturami... Prostota grafiki zas w ; 
parze z raczej nie najszcz?sliwszym widokiem z 

kokpitu sprawia z kolei, ze i orientowanie si? w 
uktadzie toru sprawia powazne problemy. 
Zreszt? zauwazyli to nawet sami tworcy - na 
zakr?tach "wymalowane" s? bowiem na state 
slady hamowan! Gdyby nie one, pewnie w ogole 
nie wiedziatbym, jak daleko jeszcze do wirazu... 
Zatem - zupelnie jak w SODA - jedynym 
sensownym rozwiqzaniem kwestii widocznosci 
jest uzywanie Arcade-Cam. A gdzie w tym tak 
uwielbiany przez maniakow realizm?! 

Skoro juz o ogolnie poj?tej "realnosci" mowa - 
rowniez sprawowanie si? aut nastr?cza 
pewnych kfopotow. I nawet nie chodzi mi w tym 

Gem.ini 

ktorzy zapoznali si? z tym produktem, czy to 
°becnymp czy wczesniejszym - smiato mog? 
2aPrzestac czytania. Ale ci z was, ktorzy mimo 
Ws2ystko skuszeni zcstali ladnymi screenami, 
P°winni wiedziec, ze w rzeczywistosci nie 
^Vglqda to tak wspaniale. Owszem - jest 
[]lezle... jak na rok 1996, ale w obliczu obecnej 

Przepustowosci" sprz?tu - jedynie tak sobie. 
Oprawa graficzna jest, jak dla mnie, zbyt 

momencie o mocno nietypowy sposob 
zachowania si? wlasnego wozka - bye moze 
model jazdy oddany zostal najlepiej jak mozna. 
Gorzej jednak (dla graeza), ze inni kierowey 
(przy ustawieniu ich poziomu na "realistic"] s? 
wr?cz zbyt precyzyjni...! Wchodz? w zakr?ty 
idealnie na granicy przyczepnosci, co sprawia, 
ze dose szybko tor przed grajqcym staje si? 
pusty niezym pustynia - pozostale bolidy s? juz 
daleko z przodu. I pozostaje jedynie gonic... co 
rzadko daje jakies wymierne skutki. Zreszt? 
drobnych mankamentdw graficznych i - co 
gorsza - merytorycznych jest w grze znaeznie 
wi?cej. Ot chociazby fakt, ze na jednym z torow 
(Laguna Seca] na pewnym, nie da si? ukryc - 
dose trudnym odcinku, bolid... znika! Ot, tak po 
prostu - byl, nie ma... o, jest znowu. Oczywiscie 
"tylko" przy Arcade-Cam. Mimo wszystko to 

d razu jednak musz? przyznac, ze s? 
to zgola krancowo rozne giery. 0 ile 
bowiem zabawa w SODA miala swoj 
jakis, blizej nieokreslony, lecz mimo 
wszystko - nieodparty urok, o 
tyle,,. No coz, nie ma co ukrywac - 

CART jest po prostu takie sobie! I - co wi?cej - 
ocena ta podyktowana zostala nie jednym 
deprymujqcym calosc elementem, lecz cal? 
kolekcj? wi?kszych czy mniejszych 
mankameneikdw! 

A oto i ''najpi?kniejsze" okazy takowych: po 
pierwsze - tak na dobr? spraw? giera ta ma 
ponad dwa lata! Tak, tak - wtedy zostala 
wydana pod tytulem; Indy Car Racing II. Zmiany 
w stosunku do pierwowzoru zas sq doprawdy 
nieznaezne - przede wszystkim dodano obsfug? 
akcelaratorow grafiki 3D (tylko Rendition - 
sorryumozliwiono obslug? spod “okien", 
"uaktualniono" (stan z roku... 1995 - zgroza!) 
sktady osobowe i nazwy teamow - i... to w 
zasadzie wszystko! Cala reszta pozostala 
nietkni?ta. Czyli wszystko juz jasne; ci z was, 

inriuj 
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rTablica, pitka, kosz! 
I NBA Action 9B _ 

na przeszkodzie, aby rozegrac wszystkie 
spotkan w ciqgu sekundy - nalezy zlecic to 
komputerowi, rezygnujqc po prostu ze sledzenia 
meczow. Po dokonaniu na samym poczqtku 
slusznego wyboru, przechodzi si? wi?c do Play- 

Off niemal (zakladajqc oczywiscie wlasne 
lenistwo] automatycznie, ale co tu duzo 
ukrywac - awans w taki sposob zbyt wielkiej 
satysfakcji nie przynosi. 

Co do samych zmagari na parkiecie, 
powazniejsze zastrzezenia mam tylko do jednej 
rzeczy, Czemu kompletnie zignorowano 
obecnosc na rynku cafego mnostwa 
akceleratorow? Przez to ograniczeni jestesmy 
do dwustu pi?cdziesi?ciu szesciu kolorow w 
podwyzszonej rozdzielczosci. To znaczy, gr? 
mozna puscic sobie w szesnastobitowych 
barwach, ale ekran w takim wypadku przywodzi 
na mysl zawody w skakaniu zabek i grab na 
rozsqdnym sprz?ciel tak bez Pll, si? niestety nie 
da. Inna sprawa, ze nawet przy ograniczonej 
palecie o zadnej topornosci nie ma mowy, 

WWsntt ejtlsywiiqfck w mm cash star i 
Jill (tkrol at piftt, Ulilej mtrtult), i nie do 
c!«cta kPBOTg) w ru!i ifownirj. apwote sit 
elM lupra lego gnedisioifl, Jatty by) eti 
CffliRss wiiny... Isuieje [Bdnsk griynpRiej jury 
idfltfl mripiKl i tit iitmwy. i tak sit yrzti 
(rrzpadek ilotyls, is mid obecnie imtrfi 
irnMwtt hmhIp nugttnsj pDitanoto tynr! 
nisco nnlai. i gurtiu wlUonii IMol pilki 
Mliy. ole tokie wiMskowy I rtwBie bantso 
UPdavy. 
 McDrive ~ Ogolne zasady gry w koszykowk? 

znane sq chyba wszystkim. Jednak 
tak na wszelki wypadek... Na 
parkiecie zmagajq si? dwie bandy ze 
sredniq wzrostu oscylujqcq w 

granicacli dwoch metrdw, probujqce wrzucid 
biednq pileczk? do jednego z dwdch 
zawieszonych na tablicach koszy, starajqc si? 
przy okazji jak najskuteczniej sabotowac 
analogiczne wysilki przeciwnikow. Jest w tym 
calym biznesie jeszcze par? drobnych niuansow, 
ale nie zmieniajq one zbytnio przedstawionego 
wozesniej obrazu, pozwol? je wi?c sobie, by nie 
zaciemniac, w niniejszym tekscie pominqc. 
Podobnie jak z zasadami, ma si? sprawa z 
najsfynniejszymi w kosza rozgrywkami - kazde 
dziecko styszafo juz chyba, a przynajmniej moim 
skromnym zdaniem powinno, o lidze zawodowej 
koszykowki w Ameryce Polnocnej organizowanej 
przez NBA. Sq oni Naj, nAj oraz naJ tudziez 
NAJ, co zresztq udowadniali na kazdym kroku, 
chocby w czasie ostatnich Igrzysk Olimpijskich, 
kiedy to kolejny juz raz Dream Team nie 
pozostawil cienia wqtpliwosci, kto jest w te 
klocki na swiecie najlepszy. 

Igrzyska, przynajmniej letnie, nam jednak w tym 
roku nie grozq, wi?c chcqc nie chcqc w 
najnowszym produkcie Segi ograniczeni 
jestesmy "tylko" do rozgrywek ligowych. 
Pierwszym celem jest oczywiscie przedostanie 
£?? do rundy Play-Off, co wiqze si? z 
komeczncsciq zaj?cia odpowiednio wysokiego 
nvitjsca w grupie eliminacyjnej, za Oceanem 

zwanej fachowo konferencjq. W konferencjach 
obowiqzujq normalne zasady rozgrywek 
ligowych, czyli kazdy z kazdym. W Play-Off 
natomiast gra toczy si? juz systemem ■ 
pucharowym, gdzie przegrany ma nieco wi?cej 
czasu na przygotowanie si? do sezonu 
nast?pnego. 

Wszystkie te atrakcje sq oczywiscie w grze 
dokfadnie odwzorowane, aczkolwiek z paroma 
dosyc niekonwencjonalnymi opcjami. No bo 
wiadomo, ze na samym poczqtku powinno si? 
wybrac druzyn? i samodzielnie poprowadzic jq 
do zwyci?stwa. I jest to cz?sciowo prawdq, z 
tym ze mozna, procz normalnego trybu gry, nie 
tyle poprowadzic swych pupili do zwyci?stwa, 
co... ich przeciwnikow do porazki. 0 co chodzi? 
Ano przed kazdym meczem dokonac trzeba 
wyboru prowadzonej piqtki, przy czym nie 
jestesmy ograniczeni do "swoich", wi?c po 
slabiutkiej grze przeciwnikami awans mamy 
praktycznie w kieszeni... Dozwolone jest takze 
bierne oglqdanie spotkan - wystarczy zaniechac 
wyboru ktorejkolwiek ze stron. Zresztq, skoro 
opisuj? juz opcje dla “leniwych", to nie nie stoi 

Po lewej: 
Dwa sposBby nohazywanla 
pllce gdzie Je| mlejsce: 
ftezpotorinl zwany 
pahowaniem. 

1 
Dinner um 
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Harper 

Harper 

Chociaz... takie swiatla odbijajqce sip w 

parkiecie najlepiej sip jednak wtedy nie 

prezenL'ijf}. 

Innej nstiry niedopracowanie widoczne jest, na 
szczpsciS zresztq, jedynie w powtorkach. Coz, 
firma jjOEtanowila nieco zaoszczpdzic na 
fachowcqch od Motion-Capture, dzipki czemu 
nie trzeba sip za bardzo wysilac, by ujrzec takie 
na piwklad rpce przechodzqce przez pilkp. 
Same nsady czy dobitki takze zbytnim 
realizmam nie grzeszq, ale niuanse tego typu 
wychodiq dopiero przy zwolnionym tempie 
repla^Sw. W normalnej grze jest to wlasciwie 
niezauwazalne, bo liczba klatek animacji 
dostoscwana jest wlasnie do jej zwykfego 
tempa. a do powtorek mozna sip albo 
przyzvjyczaic, albo kompletnie je wyl^czyc i 
ktopoi i glowy. 

Wfemach czepialstwa, mimo iz zdajp sobie 
sprawe; ze nikt tego nie lubi (ale z drugiej 
strorijj -za to mi w koricu pfacg], warto jeszcze 
para razy postukac w klawisze o 
oszczpdnosciach poczynionych przez Segp. 
‘'Dzipki" nim w czasie meczow sluchamy nieco 

drptwego komentatora z minimalnym zasobem 
sl0’Vnictwa( publicznosc jedynie glosniej iub 
C|s?ej szumi, a fotografie zawodnikow sq w 

^irkszosci wypadkdw tylko za bardzo 
Povvipkszonymi i dodatkowo jeszcze rozmytymi 
^orami z duzo mniejszych "‘ikonek". 
'Majpipkniejsze" jednak dopiero przed nami. 
Otoz wedle tej gry gwiazdq i filarem druzyny 
Sykow jest, proszp o werble, Guard, ktorego 
?%cie zastppuje dodatkowo wdzipczny obrazek 

Dobra, koniec z tymi wadamL Zresztp, moze 
poza halarni rtiznipcymi sip ino wyglqdem 
parkietu, wipcej ich nie zauwazylem, a gra jako 
calosc wrazenia niedorobki nie sprawia - na 
przyklad publicznosc po raz pierwszy chyba nie 
sktada sip z jednej piaskiej bitmapy i mozna tu 
wyroznic poszczegolne rzpdy kibicow, co 
wyglpda duzo. duzo lepiej. Zawodnikow idzie bez 
wipkszym problemdw rozpoznac po wyglgdzie: 
Rodman jak zwykie zmienia kolory czupryny, a 
wszyscy uzupelnieni sp oczywiscie niezlym 
dossier z wynikami, tudziez acenq sprawnosci, 
Statystyki dostppne sp zresztq na kazdym 
niemalze kroku, ale czemu sip dziwic - 
Amerykahcy sg w nich przeciez bez pamipci 
zakochani, (Miezaleznie od tego, czy szukasz 
najlepszego strzelca w lidze czy tez 
najcelniejszego zza linjj trzech punktow - 

z napisem No Photo. Nigdzie natomiast nie ma 
Michaela Jordana, Toz to, praktycznie rzecz 
mo-pc, skandal! Do czego to z roznego rodzaju 
licencjami doszlo?! Bo chyba jedynym powodem 
tego udziwnienia jest konkurencyjna koszykowka 
z wspomnianym gosciem na pudelku... Tylko co 
to przeciptnego gracza interesuje??? 

Po lewej: 
I mnlEj brulalnv posfedni 
zwany lakze osoblstvin - co 
wcale sis wzajemnie die 
wyklucza. 

wyszukanie odpowiednich danych pochlonie 
tylko chwilkp, pozwalajqc na opracowanie 
lepszej taktyki przeciw innym, tudziez 
zapewnienie "swojemu cztowiekowi” pierwszego, 
na jednej z takich list, miejsca. 

Takze sterowanie w NBA Action 98 rozwiqzane 
zostato w sposob co najmniej dobry, pod 
warunkiem jednak uzywania w tym celu 
wygodnego joypada z minimum czterema 
buttonami - gorzej przy graniu samg klawiaturq. 

* tfjfltfnfciKmstti 
* iiatiEirrmiiit 

umttritii 
* wimiin HtmMt 

IlllpilTU 
- tTiwatfifitan 
* mtwii \ 
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I Minusy 
* ftfl ittftli 
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Niechpc PCtow do paru wcisniptych naraz 
klawiszy jest faktem bezsprzecznym, ale tutaj 
programisci za bardzo sip nie popisali, gdyz po 
przekroczeniu maksymalnie rozpoznawanej ich 
liczby czeka nas wizyta w menu, Nie powiem 
nawet, jak taka przymusowa przerwa w grze 
wpiywa na samopoczucie..* 

Po nie do kohca udanym "to juz koniec z 
wadami'h przejsc wypada do podsumowania 
Ocena jaka jest, kazdy widzi - grp z czystym 
sumieniem polecam, choc wad w niej nie 
brakuje. Za to nie nalezy narzekac na 
nieobecnosc nastroju, statystyk czy znanych 
postaci A w przerwach popatrzec mozna na 
popisy maskotek w czasie prawdziwych 
rozgrywek - jakosc filmikow wprawdzie na 
kolana nie rzuca, ale z powodzeniem wystarcza, 
aby szczerze tym biedakom w kostiumach 
wspofczub.. 

vbxfatm Producent: 

Wymagania: 
P90. 16MB fid 95 

Internet: «.£ega 

Dystrybutor: 
MarJsoir 
leUQ22) 6639310 > T 

-tUCi|.&COTTl:/ 



[ Osiemset koni w terenie 
SODA Off-Road Racing 

Jezeli mialbym scharakteryzowad jednym 
slowem nowq samochoddwka SODA Off-Road 
Racing - dzielo Software Allies oraz znanego w 
krygacli "carciarzy" Papyrusa - to z cala 
pewnoscia z ust niycli padloby okreslonie 
“nietypowa". Tak, po proslu - "nietypowa". Z 
uwagi jednak no to, ze oiioio wszystko nieczpsto 
widuje sip jednowyrazowe roceozje, czujp sip 
zobowipzany napisad cos wipcej. Ot, chodby 
sprdbowad odpowiedziec oa pytanie: dlaczego... 

Sherry’f 

i lasnie - dlaczego. Przede 
wszystkim cech? nietypow? 
gry jest juz sam jej 
wydawca - sfynna, acz 
ostatnimi czasy odrobin? 
podupadta Sierra, ktdra, o 

ile dobrze si? orientuj?, jak dot?d niewiele 
wspolnego miala z symulacjami samochoddw... 
Nie to jednak jest najwazniejsze - ostatecznie to 
"jedynie” wydawca. Znacznie bardziej istotnq, a 
dcisle zwigzan? z gr? kwesti? jest jej temat. 
Wprawdzie powiedziano juz, ze chodzi o auta, 
ale nie sprecyzowano, o jakie. SODA zas 
symuluje jeden z najciekawszych sportow 
motorowych - krotkodystansowe rajdy po 
bezdrozach! Zreszt? sama nazwa SODA to w 
rzeczywistosci skrot od angielskiej nazwy 
stowarzyszenia kierowcow takich wlasnie 
wyscigow. 

Oczywiscie jezeli giera ma "bfogoslawienstwo" 
ktorejs z tak powaznych instytucji, to mniej 
zaskakujqcym, aczkolwiek nadal raczej 
nietypowym, elementem staje si? wr?cz 
nieprawdopodobne urealnienie rozgrywki, Ta 
cecha giery przejawia si? glownie w tym, ze jest 
ona - nie ubierajqc w gladkie slowa - straszliwie 
trudna! Do tego stopnia, ze podczas 
kilkudniowych testow nie udalo mi si? ani razu 
uzyskac pierwszego miejsca! A nie sqdz?, bym 
ile si? do tego zabierat... To po pierwsze. A po 

Po prawej: 
Podpls do tego ohrazka jest 
skrajnlB gfuplT obrazatiurczy 
i wyrwany z kantekstu.; 
Padpisana-Ping 

drugie - co zreszt? bardzo scisle wi?ze si? z 
kwesti? pierwsz? - od gracza wymagane jest 
posiadanie odpowiednich "gadzetow" - "jazda" 
na klawiszach po prostu mija si? z celem. A to 
dlatego, ze nacisni?cie klawisza powoduje na 
ogot "staly" posiadaj?cy jak?s okreslon? ,‘moc,, 
impuls. Skutek ma to jeden: tak "nerwowe" 
zachowanie si? samochodu, jaktylko mozna 
sobie wyobrazic... Innymi slowy - kr?ci on takie 

bqczki”, ze... Zatem: ta giera wymaga i wr?cz 
“wyciqga" od gracza koniecznosc stosowania 
delikatnych jak musni?cie skrzydelka motyla 
"pdtsrodkow" - joystick analogowy to naprawd? 
absolutne minimum. Oczywiscie najlepiej byfoby, 
co zreszt? dobitnie zaznaczono w manualu, 
pomykac za pomoc? zestawu: kierownica tz 
force-feedback'iem!) i pedaly, ale - niestety - 
tego typu cuda (jeszcze) w redakcji nie ma... 
Wspomniany juz wymog delikatnosci 
prowadzenia auta [wlasciwie aut - o czym za 
chwil?) i unikania za wszelk? cen? poslizgow 
wi?ze si? z kolei z uktadem i form? tordw, po 
ktorych przyjdzie nam si? scigac. S? to bowiem 
po prostu wydzielone poprzez oznaczenie 
"bramkami etapowymi" p?tle w "zywym” 
terenie. Nie brakuje zatem ani gorek, ani wody, 
ani traw, zwiru czy piachu... Brak natomiast 
"czepnego" asfaltu. Kto jezdzil po sypkiej 
nawierzchni wie, co mam na mysli... Odrobin? 
za gl?boki skr?t, nerwowe proby wyjscia z 

podlizgu i wycinamy taki piruet, ze az mozna 
dostac morskiej choroby! No ale wlasnie w tej, 
rzektbym, nieprzewidywalnosci zachowania auta 
tkwi urok caiej dyscypliny. 

Ogolnie: jezeli mozna mdwic - w stosunku do 
samochoddw - o "modelu jazdy", to... SODA 
jest az zbyt realnai Tym bardziej, ze i wizualne 
uj?cie samochoddw jest - bez odrobiny przesady 
- wymiatajgce! Wystarczy poprzyglgdad si? 
kolizjom czy chodby pracy zawieszenia na 
zakr?tach! Te auta zyj?L, Zreszt? najwymowniej 
przemowi fakt, ze kieruj?c samochodem "zza 
samochodu" widaczne s? wyraznie skr?ty 
kierownicy. Z drugiej jednak strony kierowcy 
siedz? sztywno jak kolki... Wyraznie zabrakto 
konsekwencji w urealnianiu. 

Innym aspektem optujgcym za maksymalnym 
urealnieniem przebiegu wyscigow jest 
mozliwosc nawet catkowitego "rozsypania si?" 
auta. Ot, chociazby na skutek stoczenia si? z 
samego szczytu gory. Sam proces "rozpadania 
si?" takze sprawia bardzo pozytywne, mocno 
rzeczywiste wrazenie. Jego skutki - juz nie. I nie 
chodzi tutaj wylqcznie o fakt, ze przyktadowo 
bez opon, ba - kola! - da si? ukoriczyc wydcig... 
[Co zreszt? jest smiesznostk? sam? w sobie!] 
Gorzej, ze tych kilka sekund straty do 
prowadzqcego rzadko daje si? odrobib... No 

Mmt 04/98 
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!)3 # i on zedliznie si? i trasy. No wleSnie - 

to jedns i nielicznych gier. w ktdrej warto 
tczy£ Jo kortcaf Jako przykiad podam zarys 

Trzebiegu jednego z rajdtiw, jaki rozegralem po 

^ecj z Aflorem. Me sarnyrn wst?pie - rite da si? 

* stf®szliwie wfccpilem. Strata do 

prowsdzfjcego wyncsila 'juz ponad p6l minuty. 

Sytuacio - wydaweloby si? - beznadziejna. A 

ednakl Oopiero ostatnie akrqzenie 

zroznicowane rowniez chociazby pod wzgl?dem 
mocy silnika - podrasowana pdtci?zarowka - 
2x4, ci?zkie auto terenowe - 4x4, czy wreszcie 
najlzejszy z nich - jednomiejscowy samochodzik - 
“buggy". Qd razu przyznam, ze najlepiej 
prowadzq si? jeepy - oczywiscie po 
maksymalnym utwardzeniu podwozia oraz... 
zmniejszeniu do minimum mocy silnika! Ajezeli 
juz o to zahaczylidmy: SODA umozliwia 
naprawd? szeroko poj?tq ingerencj? we wn?trze 
auta - od usztywnienia amortyzatorow, przez 
zmian? przelozeri, az po Mpogt?bienie11 bieznika 

opon... 

Kolejnq nietypowq - w stosunku do ostatnimi 
czasy wydanych samochoddwek - rzeczq w grze 
jest jej oprawa graficzna, Niestety giera nie 
prezentuje si? najlepiej... bez akceleratora 3D. 
Niby nic dziwnego - problem jednak w tym, ze 
nie chce wspotpracowad ona z popularnym 
3Dfx-em, lecz wylqcznie z niektorymi typami 

zorientowaiem si?, ze nasz Allorek wtopil 
jeszcze bardziej: ominqt jednq z bramek i miast 
po prostu wrocic pod prqd drogq - zaczqt cofac 
si? poboczem... I to tak, ze nawet go nie 
zauwazytem! Jak widad zatem, nie mozna 
zatamywac si? chwilowym niepowodzeniem. Z 
drugiej jednak strony - to byta gra w sieci. Btqd 
Popelniony podczas walki z kierowcami 
komputerowymi msci si? od poczqtku do 
samego korica, bo niestety te dranie jezdzq 
Wr?cz perfekcyjnie. 

Nietypowym elementem tej symulacji jest takze 
*'C2ba dost?pnych aut. A wladciwie - rodzajow, 
^Pdw samochodow. Sq to bowiem - 

Rendition 3D, No cdz - zaczekamy na "patcha11 
naprawiajqcego t? dolegliwosc. Zresztq i bez 
dopalaczy - a dysponujqc odpowiednio mocnym 
sprz?tem - smiato da si? bawic... Roza tym innq 

okolicznosciq tlumaczqcq mato finezyjnq grafik? 
jest fakt, ze plansze te posktadane sq ze stalych 
elementdw. Dzi?ki temu zas kazdy posiadacz 
SODA moze smiato projektowad wlasne, 
najdziksze nawet, trasy, za pomocq dotqczonego 
do giery edytora. A jest on tak banalny w 
obsludze, ze praca z nim to wladciwie nie praca, 
lecz przyjemnodc! Hmm... Zabrzmialo jak slogan 
reklamowy. Ale tak rzeczywiscie jest! 

Zabaw? w tworzenie nowego toru zaczynamy 
bowiem od uiozenia metodq "przesun-element- 
reszta-dopasuje-si?-sama" drogi Cz mozliwodciq 
poszerzania jej lub zw?zania), nast?pnie 
zmieniamy uklad krajobrazu (dodajemy gorki i 

Po lewej: jeziorka), by ostatecznie wypetnid calosc 
Tzl rajdeis w fazle ping? "pajdowymi" elementami. Proste. A jakie 

satysfakcjonujqce! Jedynym, za to bardzo 
znaczqcym, mankamentem jest to, ze komputer, 
by nauczyc swoich kierowcdw jazdy na nowym 
terenie, potrzebuje czasu: od 15 minut do... 
dobrych kilkunastu godzin! Zatem - opcja tylko 
dla ambitnych! Ale chyba warto sprobowac... 

I wreszcie ostatnia nietypowa - tym razem w 
sensie "nie pasujqca do catodci" - rzecz, Na tie 
tego calego realizmu odrobin? boli fakt, ze 
jedynym do przyj?cia uj?ciem kamery jest 
wspomniane juz "zza samochodu". SODA oferuje 
wprawdzie chociazby perspektyw? "zza kotka", 
ale widad stamtqd naprawd? niewiele. Juz lepiej 
(chociazby dla wynikdw] poprzestad na “arcade 
camera". 

PiLiey: 
• realoosc (dla 

mitosnikdw symulacji) 
- “model" jazdy 
• prosly w obslodze 

edylor lorttw 
• pozyivwnie Uurina 

■ realnodc tdla 
milosnikow 
zrecznoSciM) 

• brakobslugi lypowepo 

Podsumowujqc w kilku zdaniach... SODA Off- 
Road Racing reklamowana jest jako 
"autentyczne rajdy po bezdrozach", I biorqc pod 
uwag? otrzaskanie w samochodowej branzy 
Papyrusa, rekomendacj? Stowarzyszenia 
Kierowcdw.,. oraz - co nie mniej wazne - 
osobiste wrazenia wyniesione z giery, trudno 
si? z tym nie zgodzic. Jednak maksymalne 
urealnienie jest dla gier zarazem i 
blogoslawienstwem, i przekleristwem! Bowiem 
wszyscy ewentualni "zr?cznosciowi" klienci 
odpadajqw przedbiegach! Ich cierpliwosd, by 
zaznajomic si? z wymaganym stylem jazdy, jest 
zbyt mala. 1 niech zatujq! Bliskie oryginatom 
symulacje bowiem dajq ogrom wrazen nie 
znanych innym typom gier. A sama SODA?... No 
cdz - tej giery wprawdzie nie pokochalem, tak 
jak - przyktadowo TOCA'? Codemastersow czy 
FI Racing UbiSoftu - na pewno jednak nie 
zaluj?, ze to "nietypowe" cudedko trafilo 
wtadnie na mnie. 

Producer^ 
Scrttwarc Allies oraz Papyrus 

Wymagania: Bystrybutor: 
mm. 1GMB RAM.COrt. Sierra 
DosAVtn 95 1CM0044} 1734303171 

Internet: 

Nutner D4/9S 
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Worms Rally Fever 
Addiction Pinball_ 

Nle wiem jak Wy, ale ja uwalam, 2e w kategorll 

pintalli tradna juz bydzie - linmom tworzycym 

takie glerki - zaskoczyfi gracza czymd zupetnle 

aowyai. Pinballe esipply lak doskonaty i 

wyrdwnaay pozioai, ze kazda kolejna gra z tega 

gatahkawrgczaie moze rfiznifi sip ed 

koakurencyjnej produkcji. Ida odmlennodd 

wplywajgtylka drobne detale. Wszyslkie flippery 

paajadaja te same walory: perlekcyjna grata, 

znakamity dzwigk, pemystowo zaprojeklowane 

staly, nieprzebraoe aindslwo rozmailych 

bajerkfiw amilajacych zabawp, wysoka 

grywalnodfi. Czeaia o tym piszp? Otdz dorwatem 

Addiction Piaball lirmy Team17 i to wtasnie jego 

widok wywotat powyzszq relleksjp. 

Ogre 

Pluay: 
• IMfHtb.flBfyka.Mli 

• irywal 

• faflssfly 
■ttys til ybieolt 
•uMimatafe 

Minusy: 
"lylMyraslOly 

• mdc mat rawtfe 
cdlivwc/tw 

Qcena: 

Ti earn 17 posredl w modnym oscatnlo 
kierunku; stoly swego pinbatla 
stworzyl, bazujqc m popularnych 
gierkachi Worms i World Rally Fever, 
Jeden nardd, jedna Rzt 
fuhrer... ops, Jedna gr 

- jeden stof, No coz, kiedys standardem byfy 
cztery stoly; nle ukrywam, ze to mi si? bardziej 
podbafo - zawsze mozna byto powybierac, 
pogrymasic... Coz to - oszcz?dnosci kosztem 
gracza czy tez zabrakto miejsca na CD? CRaczej 
to drugie - sama grafika i efekty audio liczq 
- pq rozkompresowaniu - blisko 900 Mb; 
inna rzecz, ze gdyby wyciqc potow? 
trackow z muzykq, a w zamian dorzucic 
jedeq stof, to nikomu krzywda by si? 
nie stata. Skqdinqd wiem, ze miat bye 
jeszcze trzeci stol, bazujqcy na Alien 
Brde'd... ktdry zobaezymy dopiero w 
Addiction Pinball 2). Gr? mozemy 
odpalic w maksymainej rozdzielczosci... 
1600x1200!!! 0 w mord?, to robi 

W 1024x768 wszystko 
wyglqda slieznie, choc 
czasem nadal "smierdzi 
maliznq". Tak szczerze, 
to uczciwe 800x600 jest 
tu wr?cz optymalnq 
rozdzielczosciq do tej 
zabawy. Na dodatek 
mozna wlqczyc sobie 
true-color, zas jesli 
Wasze maszynki Club 

oezy] tego nie wytrzymajq, to i w 256 kolorach 
plansze nadal wyglqdajq bardzo efektownie; 
praktyeznie nie widac utraty jakosci obrazu. 
Wyrazy uznania dla grafikow! Zarowno 
rozdzielczosc, jak i ilosc kolorow mozna w 
dowolnym momencie zmienic. Minusem wielu 
wczesniejszych pinballi byl fakt, ze stoly 
moglismy oglqdac zwykle w jednym - dwdeh 
uj?ciach Cco najwyzej regulujqc dodatkowo 
rozdzielczosc obrazul. W AP rozwiqzano to w 
sposob wr?cz perfekcyjny - mamy 6 uj?c stofu, 
yv tym par? takich, z jakimi chyba nigdy 
wczedniej si? nie zetknqlem. Stqd nawet 
zawodowy malkontent [hi, Mac AbnaJ znajdzie 
cos dla siebie - tu mozna PRAWIE wszystko. 
"Prawie", bo w grze nie ma tylko opeji 
samodzielnego ustawienia sobie uj?cia: nadal 
ograniczeni jestesmy do z gdry zdefiniowanych 
ustawien kamery. Grafika [co nie byto trudne do 
przewidzenia] jest - jak norma przewiduje - 
perfekcyjna, dopieszczona, .wyszlifowana i 

wf’azenie, choc wqtpi?, by zbyt wielu 
czytelnikow CDA mojgto doswiadczyc tego na 
wtasne oezy [moj monitor nie daf mi nawet 
szansy]. |\|je mowiqcjuz o samym sensie grania 
w tskiej ro^dzielczosci: z bilq o wielkosci 
zblizonej zapewne do sladow pozostawianych 
czasem przez muchy na szybie... 

wychuchana do potysku kazdego pikselka, i nie 
da si? o niej powiedziec chocby jednego zlego 
stowa, Milosnicy mangi "podjarajq" si? 
dodatkowo elementami wystroju stofu World 
Rally Fever. No coz, a obiecywaii nam szefowie, 
ze mangi NIGDY w CDA nie b?dzie... I hate 
mangaaa!!! 

Burner 04/M 

Rdwnie 
dobrze, 
jesli nie 
lepiej, 
jest z 
muzykq. 
W World 
Rally 
Fever 
lecq soezyste gitarowe kawalki utrzymane w 
konweneji tego, co typowi Amerykanie uwazajq 
za heavy-metal (buachacha!!I Ciekawe jak 
nazwaliby muzyk? granq przez np. Vadera?], 
tradycyjnie ilustrujqce wyscigi samochodowe... 
bo jakby ktos nie pami?tal, World Rally Fever to 
symulator wyscigdw. Ale patrzqc obiektywnie - 
sq to kawalki z klasq. A stot z Wormsami to juz 
klasa sama dla siebie; nieustanny misz-masz 
muzyezny, ptynnie przechodzqcy od szybkiego 
rocka po klimaty [i cytaty) z westernow z 
muzykq Ennio Moricone; jest to tak radosnie 
chaotyczne, ze az usmiech sam rozpefza si? po 
g?bach stuchaczy. Tematow [w audio) jest blisko 
3D, kazdy znajdzie tu cos dla siebie, bo sq one 
dose zroznicowane klimatyeznie. Do tego 
dochodzi od-groma i tro.ch? rozmaitych efektdw 
swietlnych i dzwi?kowych, speechow [oh no!; 
traitor!!! - kojarzyeie to?), tysiqce [ID.000) 
klatek zabawnych animaeji na wyswietlaczach 
tszczegdlnie w Wormsach]; tamze znajdziecie 
oczywiscie sub-gry [to juz klasyczne 
rozwiqzanie), maksymalnie realistyezne 
odwzorowanie zachowania si? kulek na stole 
(tqcznie z refleksami swiatla na ich powierzchni). 
Skoro juz o kulkach mowa - wiadomo, nie 
obejdzie si? od rozmaitych multi-balli, W 
Wormsach np. jest cos takiego jak Total 
Wormage - czyli szesciokulkowe szalenstwo, a 
par? innych niespodzianek niewiele mu ust?puje, 
Nie braktez rozmaitych smaczkdw 
nawiqzujqcych do gry, na ktorej bazuje dany 
stol. A ponadto sq rozmaite slow-motion, 
wylqczenie grawitaeji podezas gry i inne 
mniamusne zadymy [jak chocby specjalne misje 
do wypelnienia). Grac mozna w 1-4 graezy 
Ctakze w trybie turniejowyra). Co tu ukrywac - 
tak musi wyglqdac raj pinb/ll-maniakdw. 

Co do mnie - lubi? pinballe [ale nie szalej? na ich 
punkeie); rendez-vous z tq grq uwazam za 
bardzo sympatyeznie sp?dzony czas i nie zaluj? 
ani chwili poswiqconej na granie w AP, Jednak - 
tak jak pisafem na poczqtku - nie zostalem 
niezym specjalnie zaskoezony, powalony, 
zszokowany. Pod wrazeniem byfem, jak 
najbardziej, zgoda. Owszem, ealose jest 
pi?kna... ale praktyeznie wszystko co znajdziemy 
w AP bylo tez w innych podobnych grach, AP w 
warstwie technicznej czy pod wzgl?dem 
grywainodci, praktyeznie nie mog? niczego 
zarzucic (moze poza malq ilosciq stolow), ale w 
kodcowej ocenie uwzgi?dnic trzeba takze 
oryginalnosc pomystu i jakosc produktow 
konkureneji... Stqd moim zdaniem Addiction 
Pinball zasluguje na ocen? 7/10 - maniacy mogq 
smialo (w zaleznosci od stopnia maniactwa) jq 
podciqgnqd o 1 albo i 2 punkty, 

'4-ACT w 
Prcducent: 
tfflfSlT 

Wymagania: 
towInSS, lemhram, pi 33 

Dystrybutor: 

Int Ernst: mlp //Www iftam 11 com 



45 Recenzje 

Czarno to widze i 
f I k/Irh in Black 

jjjunje / iiajnowszymi "trvndami" hylo pewne jak w banku, zb komercyjny sukces filmy Men in Black 

z«:uvcuii;e oparin na nim m kompulemwa. I tak sip tez slalo - produkt nazywa sip The Men in Black: 

gag. iUiesjety nie rajcuje mnie una tak jak film. W kinie moglismy zohaczyc calkiem sympalycznp; 

koineilii; yodczas kterej parp razy serdecznie sip uSmiafem. Natomiasl gra... nie mogp wykrzesac z 

sieliie. 'M e niej mowip, entuzjazmu. Jest howiem dose nierdwna i pozbawiona filmowegn luzu, 

mieistifiittt wyraznie niedopraenwana. Kilka rzeezy w niej bardzo, ale to bardzo mnie drazni. 
tez nie jest to wcaie proste zadarne i rzadko 
kiedy si? udaje). MiB ciqzy zresztq wyraznie w 
strong gier arcade typu Tomb Raider czy 
Excalibur 2555 AD. Gdybym zas miaf podac 
przygodowk?, do ktorej jest choc troch? 
podobna, to nasuwa mi si? od razu Resident 
Evil. Postacie [trdjwymiarowe, teksturowane i 
calkiem podobne do filmowych pierwowzorow) 
oglqdamy w perspektywie TPR Poruszajs si? 
one nieco kanciasto oraz nienaturalnie, ale to 
akurat jest do przeikni?cia, Akcj? obserwujemy 
z kolejnych kamer, ujpeie zmienia si? 
automatyeznie w momencie gdy np, wchodzimy 
do pomieszczenia lub wychodzimy z pola 
widzenia danej kamery, Czasem jednak w tej czy 
innej lokaeji mamy tylko jedno ujgcie kamery, a 
postac agenta wielkoscip przypomma Cpo 
znaeznym oddaleniu si? od jej obiektywu) 
spasionego komara, Znow nie wplywa to 

pozytywnie na komfort gry. Tla sa duzo lepsze 
od postaci, starannie wypicowanef aezkolwiek 
nazbyt sterylne i chyba za bardzo utrzymane w 
szaro-ciemnej palecie koiorow. Ale pamiptajqc, 
ze gra nie wykorzystuje akceleratorow, 
rzeklbym, ze backgroundy sq przyiemne. a 
grafika oceniana jako caiosc prezentuje si? dose 
atrakcyjnie - pomijajqc wybitnie paskudne i 
niedopracowane intro oraz cut-scenki, rodem 
jekby z zupelnie innej gry [braklo czasu by zrobic 

Iraraz po uruchomieniu gry zdumiala 
mnie ciemnosc spowijajqca ekran 
[dodajmy, ze za oknami redakcji 
panowal bardzo jasny. sloneczny 

Idzieri). Cos tarn widac,., ale niewieie. 
Poe; geilem kontrast i jasnosc w monitorze na 
oiab-j i dalej widzp, ze nic [prawieJ nie wipzp, 
Poo kalem w menu opeji rozjasniajqcej ekran - 

alazlem, Natrafilem za to (w instrukcji 
°bs' gi) na dzial "troubleshooting", gdzie 
zdo- em tworcaw programu pierwszym 
Pot icjalnym problemem graeza jest - aha! - 
P'y oiemny obraz. Bingo! - pomyslalem i 

'ztem si? w sposob usuni?cia tego 
Poo iemu. Podpowiedz jest zaiste genialna; 

P Tree kontrast w monitorze"!!! Takie rady to 
$ a mozna,,, No! Co gorszal w napravvd? 
b|! -;j ilosci [sposrod 200 dostppnych) lokaeji 
p 'em podobne problemy, Ciemno jak w d*** 
n|r powiem kogo! I NIC na to nie mozna 
Pf: adzic... fmoze ewentualnie jakis patch7) 
P- :e opadajq. A jak to "pomaga" w grze, gdzie 
| aba zbierac przedmioty lub zwracac duzq 

ag? na rozmaite male i same z siebie 
A* j/idoczne detale [np, przelqczniki lub nawet 
b :wi. obok ktorych mozna przejsa i ich me 

jwazyc!), Grri;,. (Dla wyjasnienia: to samo 
k To na innych redakcyjnych monitorach). Za 
f kiego buraka juz na samym poczgtku autorzy 

zaliczyli u mnie krech? dtugosci Wielkiego Muru 
Chinskiego, Dodatkowq bolqczkq jest 
niemoznosc wlqczenia wyswietlariia tekstow 
wyglaszanych przez postacie, I to bynajmniej nie 
wszystkie warte wymienienia usterki. Ale poki 
co,,, 

MiB to gra robiqca tzw./‘szpagat rozdarty", 
bowiem usilnie probuje pogodzic ze sob? dwa 
odmienne gatunki gier; przygodowk? i gr? akeji. 
Obiektywnie mbwiqc - ze srednim efektem [bo 

Humef MiU 



Bron sluzpca do wymazywania z pami^ci ludzi 

niewygodnych dla agentow wspomnieri, Osobnik 

poddany jego dziafaniu ulega chwilowemu 

porazeniu i zamroczeniu, dlatego tez mozna 

Neuralysera wykorzystywac rowniez jako bron 

obezwtadniajpcp. 

Podstawowa bron poczptkujpcego agenta 

Porqczna; szybkostrzelna, o sporym 

[wyjsciowymJ zapasie amunicji, ma jednak 

stosunkowo malp sil? razenia. Ale na poczptek, 

dla niewprawnego strzelca - jak znalazL 
lepsze?). Muzyka (gdy jest, bo nie rozbrzmiewa 
zbyt czpsto) "si? podoba". Efekty dzwipkowe 
dzielp si? na niezte, dobre i lepsze. 

Na temat fabuly nie b?d? si? rozwodzii - 
wipkszosc z Was byta na filmie, wipe wie, po co 
sp "faceci w czerni" i jakie majp zadania. Warto 
natomiast wspomniec, ze akcja gry [poza 
wst?pnymi zafozeniami) nie ma nic wspolnego z 
filmem. Wprawdzie ttradycyjnie dla 
przygodowek) musimy ocalic swiat, ale z 
zupetnie innego niz w oryginale powodu. Wredni 
kosmici-robale planujp bowiem przeksztalcenie 
Ziemi w rodzaj specyficznego super-komputera, 
ktorego elementami skladowymi sp... ludzkie 
mozgi. Aby temu przeciwdzialac, ruszamy trbjkp 
naszych agentdw do zdecydowanej 
kontrofensywy. Na poczptku dysponujemy 
wprawdzie tylko agentem J (czyli postaeip 
granq w filmie przez Willa Smitha - w grze gtosu 
uzycza mu juz inny aktor], ale w miarp uplywu 
czasu mozemy tez wysylac da kolejnych zadan 
pozostalp, znanp z filmu, dwojkp. Wybor postaci 
nie jest wprawdzie bez znaczenia, ale jakby ktos 
si? upart, to moze wcielac si? tylko w jednego 
"miba" i tez swiat si? nie zawali. Aby ukonczyc 
grp, musimy przebrnpc przez trzy spore misje: 
Arctic Listening Station, The Amazon i Frales 
Island, rozgrywane w zupefnie roznych rejonach 
Ziemi. Rzecz jasna, w tym czasie natkniecie si? 
na rozmaitych Obcych Cnp. mowi Warn cos 
nazwa: Chupacabra? Niektorym pewnie tak.J, 
a takze ich robocich pomagierow, jak tez 
wybitnie negatywnie nastawionych do Was ludzi 
(w tym.,. ninja), niekiedy zresztp w 
towarzystwie wrednych psow. Z niektdrymi 
wrogami poradzicie sobie za pomocp 

Niech Was nie zmyli niewielki rozmiar tej bronif 

Ma naprawd? potpznp sil? ognia... i odpowiedni 

do tego odrzut [ci, co byli na filmie, wiedzp co 

I nieco o jej mozliwosciach). Niestety mala ilosc 

namunicji sprawia, ze trzeba si? nip poslugiwac 

Ibardzo oszczpdnie. 

Ulubiona bron doswiadczonego agenta. Spora 

IszybkostrzelrTosc, nader przyzwoita sila razenia, 

‘•Amunicji wprawdzie wipcej jak w 

"swierszczyku", ale i tak nieduzo. To zresztp 

'bolpczka wipkszosci broni pozaziemskiego 

pochodzenia. 

Pulsar Arm Cannon 

* Zabdjcza trzylufowa "maszynka do mipsa” o 

morderczej site ognia - uwazajcie na t? bron, 

szczegolnie gdy uzywacie jej na bliski dystans! 

i'Jej wadp jest bardzo niewielki zapas amunicji, Za 

jto blyskawicznie rozwala wszystko, co jest w 

‘’grze do rozwalenia. 

iTez mocarna giwera, z ktorej mozna 

Izestnzeliwac nawet nisko lecpce pojazdy 

.(pamiptacie final filmu i strpcenie UFO?). W 

sumie jest ona zbyt potpzna, by uzywac jej 

pnzeciwko pojedynczym ludziom czy Obcym, ale 

:w paru sytuacjach (np. konfrontacji z "bugiem” 

jest to nader przekonywujpcy argument. 

Bron bardzo popularna wsrod Obcych, z uwagi na 

iprostp konstrukcjp, niewielki koszt i sporp sil? 

[razenia. Wsrod "ludzi w czerni" nie cieszy si? jednak 

fspecjalnym powazaniem. M.in. stpd, ze ma bardzo 

[niewielki zapas amunicji, a takze dlatego, ze jest 

idosc chimeryczna. W filmie usilowal si? nim 

>BSluzy6 Obey Splgany przez przyszfego agenta J. 
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W sumie musz? powiedziec, ze wyst?pujqce w 
grze rozmaite techniczne niedordbki wywarty 
duzy (i negatywnyJ wpfyw na koricowq ocen?, 
MiB wyraznie robiono w pospiechu, by jak 
najszybciej rzucid jq na rynek - i to si? teraz 
msci. Kohcowa ocena krzywdzi nieco gr?, ktora 
sama w sobie (za grafik?, muzyk?, klimat, 
fabul? ftp,] zastuguje na ocen? rz?du 6-7. Ale 
uwzgl?dniajqc liczne i dokuczliwe buraki, daj? 
zaledwie.,. 

Producent: 
Gigawalt SHKfios/Qfemlin 

Internet! http ://vw wvw.gremlI(]L«sia 

Wymagania: 
P-100, 16MB RAM.i 
Win 95, DirectXj-; 

Dystrybutar: 
Gremlin 
lei (0044) 1142753423 

#7 

A co ma powiedziec gracz pozbawiony takiej 
sciqgawki? Jest jeszcze par? innych, 
drobniejszych usterek, ale litosciwie dajmy im 
spokoj. 

Sterowanie - pierwsze wrazenie: klawiszologia 
jest obszerna i niepraktyczna, a co gorsza - 
bez mozliwosci redefinicji klawiszy. Lecz w 
miar? uplywu czasu moje zastrzezenia blakfy 
niczym kolorowy ciuch potraktowany “zwyklym 
wybielaczem", Po paru godzinach dziwilem si? 
wrpcz, ze mialem wezesniej jakies obiekcje - 
przeciez wszystko jest oczywiste i proste 
(choc czasem trzeba stosowac kombinacje 
trzech klawiszy i o redefinicji nadal nie ma 
mowy). Byloby mi fatwiej, gdybym mdgl 
skorzystac z opcji treningowej, ktora (jak si? 
potem okazalo) jest dost?pna w grze. Tyle 
tylko, ze aby pocwiczyc w HQ, musicie 
najpierw.., zaliczyc pierwszq, wcale nie takq 
znow prostq. misj?. Ale przeciez gdy jq 
zaliczycie, to znaczy, ze poradziliscie sobie z 
klawiszoiogiq i trening przyda si? Warn niemal 
tak bardzo jak narty na Saharze. Wprawdzie 
nie jest to jedyna rzecz, ktorq mozna robic w 
HQ, a i wizyt na strzelnicy nigdy za wiele - ale 
swojq drogq, takie rozwiqzanie jest z gatunku 
debilnych, przyznacie sami Pocieszajqcy jest za 
to fakt, ze pnzy instalacji w pelni wystarcza 
wersja zajmujqca 45 Mb na HDD. Czasem sq 
wprawdzie jakies lekkie zaciachy 
(kilkusekundowe dogrywanie lokacji nawet na 
Cdx24); wol? wszelako takie niedogodnosci niz 
wygospodarowywanie ponad 300 Mb na pelnq 
instalk?. Ponadto niezle tez pomyslany jest 
tzw. "interfejs gracza" (fani przygodowek 
wiedzq o czym mowi?]. Wi?cej zalet nie 
pamiqtam... 

argu’mentjicji r?cz’rio-npnej (niezl^realj?qwaFio 
l^byeir illakidrwalk, nie jest to moze Tekken 

VF2, aleWBc niHe, J.^i^olecam 
raczej mO'Sowanie bogatego la^ialu broni: 

, karbonizej|ow. blasteroB tym 
“halasliwych swierszczykow". 

mowiqc, wcale nie jest iatwo w cos 
nie, Czasem zresztq lepiej iSyc 
^Wzyli tego czegoBco przekon 

ego dzialaniu czlowieka', ze talc 
? to widaSl "odbiciefcigsKOlWBnus w 
gazu bfotnego, przez ktory przelecialo 

stadh inskofek", a nie U.FOBelH|jstanu 
Alabc. a, 

y'm nie ominie Was typowaici| 
pr|yWdo^owe gl6wkoraiiejtypif'?^co na 
czyr, im co gdzie polozJS, przesunqc, 
unJchomic'bHn; rozwifzytfranie r.fflnaitych 
zaor c||sci sq podobne, 
choi I Fa r $zjglf ko m p i i kgw a n e nilBrofflmy, 

nfqsiaia rwwiklac Lara Croft, i tu wjasnie 
roci ^ problerrWpffig pbzyjptej ko‘pj|encjX 
MiP re fragmenty gry znudzq mifosnikgw akcji, 

J CUS riuL 

obi 

Htru! £: rzec 

a ucieszq "adventurowcdw" - choc nie do 
koncaj o czym zaraz.-Natomiast wtmiejscach, 
gdzie nalezy wykazac si? refleksem, 
wygimnastykowanq r?kq Chm, bez skojarzen], 
precyzjq ruchdw i celnym okiem, wi?kszosc 

_znanych mi fandw przygodowek padnie jak pies 
'Pluto na metrowej skorce od banana, W sumie 
obse strony b?dq narzekac, ze gra jest za 

dna* I swojq drogq majq racj? - gra 
H/wiscie JEST trudna, I to nie tylko dzi?ki 

zagadkom czy inwencji scenarzystow - cz?sc 
1 problemow wynika z kiepsko pomyslanego 

: engine j\ip. aby wziqmalbo uzyc na czy ms jakis 
przedmiot, musimy BARDZO precyzyjnie 
ustawic si? w tym jednym, jedynym miejscu, w 
ktdrym mozna to zrobic. Inaczej agent nie 

Bareaguje lub b?dzie co najwyzej usilowat 
wykonac nasze polecenie - ale bez 

) pozytywnego skutku, Bylem w tej dobrej 
sytuacji, ze mialem pod r?kq solucj? i np. 
WIEDZIALEM, ze w danym pomieszczeniu MUSI 
bye strzykawka i MUSI si? ona dad podniesc I 
tak dlugo kombinowalem (w ciemnosciach), az 
znalazlem - i podnioslem; bodaj za piqtq prdbq!. 



Tajemnica, wojna i bogowie 
Battlezone 

Kiedy w lelich szescdziesiqtych rozpoczynat sic 

wielki wyscig Amerykanow do gwiazd, cel byl 

znacznie wazniejszy niz jedynie przeslanie na 

Ziemiy zdjgc lydownika z wyskakujycym z niego 

gosciem w skafandrze, tudziez lotek obnazujqcych 

spacer kosmonauly po najblizszej okolicy. Tak 

naprawdy to i sam lydowoik nie byl pierwszyoi 

zatogowym pojazdem z napisem USA, klory osiadt 

na Ksiyzycu. Wczesniej howiem w poblizo miejsca 

lydowania powstata tajna baza IVSDF - niatiooal 

Space Deleoce Forces - tajnej organizacji 

powolanej w celn zepewnieoia pracojycym, takze 

w najwiykszej tajemnicy, oaokowcom dostaw Bio- 

metale, substaocji mogqcej zachwioc delikalny 

rdwnowagy zimnowojennego Mata. 

Po prawej: 
0 lo najleglej cata ore 
lluslmfacy obrazek - 
Svmulator DDWddcy w 
najczyslszej lormie 

Allor 

wszystko zacz?to si? od deszczu 
meteorytow, ktdny spadl na Ziemi? 
w rejonie Ciesniny Beringa we 
wczesnych latach szesddziesi?tych. 
Odknyto w nich tajemniczq 
substancj? o fantastycznych wr?cz 

wfadciwosciach nazwan? pozniej, ze wzgl?du na 
znaleziony w niej kod DNA, Bio-metalem. Przed 
specjalistami od uzbrojenia otworzyty si? 
zupetnie nowe horyzonty, setki potencjalnych 
zastosowaii czekaty na badania, ale problem 
stanowity jego bardzo ograniczone zasoby. 
Wkrotce tez z powodu ich wyczerpania 
wszystkie projekty zostaly wstrzymane, a 
prezydent Kennedy powolal elitarn? NSDF. 
Szeroko natomiast na caly swiat 
transmitowane jakis czas pozniej l?dowanie 
LEMa bylo tylko przykrywk?, akcj? czysto 
propagandow? obliczon? na pokazaniu 
spofeczenstwu "prawdziwych" powodow calego 
tego d?zenia do Gwiazd, usprawiedliwieniu 
gigantycznych wydatkow na niego ponoszonych. 

Mistyfikacja udata si? wprost perfekcyjnie, a 
przynajmniej tak si? wszystkim z pocz?tku 
wydawato... Ktoz mogl si? bowiem spodziewac, 
ze Rosjanie mieli takze dost?p do meteorytow, 
a w dodatku na Srebrny Glob dotarli wczesniej? 
A jednak tak si? wlasnie stalo i zaraz po 
szumnym przybyciu trzeba byfo ksi?zycow? baz? 
ewakuowac. Chociaz moze bardziej odpowiednim 
okresleniem byloby tu po prostu "uciekad"... I 
tak straty byly wprost niewyobrazalne, zarowno 
w ludziach, jak i sprz?cie, ale poddanie si? w 
takim momencie oznaczaloby smierc. Dlatego 
tez czekafa nas obecnie przeprowadzka na 
Czerwon? Planet?. Tym razem, wedfug 
wywiadu, to my b?dziemy pierwsi, To ta dobra 
wiadomosc. Zlq jest obecnosd CCA - naszego 
odpowiednika po wschodniej stronie Zelaznej 
Kurtyny - na Wenus... 

na dobr? spraw? nie wiadomo bowiem dokfadnie 
co To jest - w kazdym razie jednoznacznie do 
obecnie ‘'ponazywanych" szufladek z gatunkami 
gierka ta zakwalifikowad si? nie daje. Najlepszym 
okresleniem b?dzie chyba Symulator Dowodcy, 
gdyz gracz wciela si? w dowodc? jednego z 
oddzialow wchodzgcych w sktad NSDF lub CCA - 
grad mozna oczywiscie po obydwu stronach - i 
wykonuje kolejne, ukladajqce si? w logiczn? 
catosd rozkazy nadchodzgce z "gory". Nie sam, 
rzecz jasna, aczkolwiek o opuszczeniu pierwszej 
linii frontu nie ma co marzyc - dowodca nie 

^iedzi tutaj w bezpiecznym schronie znanym z 
czystych strategii, tylko ubiera skafander, 

Taka oto fabula towarzyszy najnowszemu 
dziecku Activision o wdzi?cznym tytule 
Battlezone. Jesli na dzwi?k tej nazwy wt?czyl si? 
warn jakis wewn?trzny alarm, to bardzo dobrze, 
bowiem jakies osiemnascie lat temu Atari 
wypuscilo coin-opa o takiej wlasnie nazwie, z 
rewolucyjn? na tamte czasy trdjwymiarow? 
grafik? opart? na zielonych wektorach i czarnym 
tie. Po wrzuceniu monet mozna byto wcielic si? 
w dowodc? czofgu i na pustkowiach z 
trojkqtnymi gorami w tie oraz porozrzucanymi 
gdzieniegdzie szescianami stoczyd boj z innymi 
maszynami. Pozniej tytul przeniesiony zostat w 
nieco gorszej formie na wszystkie praktycznie 
maszyny osmiobitowe, a obecnie we wcieleniu 
zupelnie nowym zagoscil na pecetach. 
Ta wersja ma jednak ze swoim pierwowzorem 
bardzo niewiele wspolnego: gdyby nie nazwa i 
jedna sekunda na poczqtku intra pokazujqca 
pierwowzor, to o tak gtpboko wstecz si?gaj?ce 
korzenie nie pos?dzilby chyba tego tytulu nikt. 
Nie jest to juz bowiem prymitywna strzelanka, 

bierze plazmowy karabin i... nie, nie biegnie do 
okopow, tylko wsiada do czotgu. Po pierwsze 
dlatego ze to wojna, po drugie na nogach zbyt 
daleko si? nie zajdzie, a po trzecie jest w koncu 
dowodc?, a nie piechociarzem. 
Symulator, dajmy na to czotgu, to jednak takze 
nie jest. Nawet nie symulator plutonu czotgdw, 
trzeba bowiem samodzielnie zadbac o swoje 
zaplecze techniczne - wydawad polecenia 
fabryce, stacji przerobki Metalu, tudziez 
zbrojowni. Wznosid wiezyczki obronne, chronid 
Zamiataczy, jak powszechnie nazywa si? pojazdy 
do zbierania szcz?tkow, przeprowadzac ataki... 
Juz wiecie, dlaczego nazwalem j? Symulatorem 
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QowfrJcy * jest to bowiein polqczenie RTSa, FPP 
i gymulatprs* moim skromnym zdanrerti * 
perfekcyjn* zresztq, aczkoiwiek niestety nie 
pierwsze. Podobnych zalozeri trzymal si? 
bDVtfieiTs i nieco wczedniejszy Uprising, tyie ie 
jest on od EJattlezone duuuzo sfabszy r to vy 
dodatku pod kozdyrn praktycznie wzgl?dem. 

Wracajqc jednak do samej gry. Wiemy juz, na 
CZym stoimy, a wtasciwie - czym jezdzimy. 
Przyszedt wi?c czas na krotki opis "jak". Do 
idealnego wariantu potrzebny jest joystick z 
przepustnic? do kierowania "sob?" oraz 
standardowa klawiatura do wydawania 
rozkazow innym. Sterowanie "sob?" nie odbiega 
od standardu powszec/nie przyj?tego w 
symulatorach: przepustnica dziafa zgodnie z . 
nazwq, fire takze, jesli s? dodatkowo pedaly, (o 
umozliwiaj? znane z gier FPP poruszanie si? 
bokiem. Dodatkowo jeden z przyciskdw sluzy do 
zmiany uzbrojenia, a inny do obsfugi silnikow 
skokowych. A, bytbym zapomnial... pojazdy 
dziel? si? na dwa rodzaje: poduszkowce oraz 
dost?pne w pozniejszych zmaganiach mechy - w 
sumie okolo trzydziestu roznych jednostek - 
stqd tez lot bokiem czy silniki skokowe, 
dost?pne zreszt? jedynie w poduszkowcach i 
samym skafandrze, zadnych praw fizyki nie 
tamiq. 

Wi?kszosc jednostek jest oczywiscie, nie 
wspominajqc o pancerzu, lepiej lub gorzej 
uzbrojona, a na brak roznorodnosci i w tym 
wzgl?dzie narzekac nie mozna - systemow 
uzbrojenia jest cos kolo dwudziestu pi?ciu; na 
jeden pojazd przypada przy tym zazwyczaj wi?cej 
niz jeden. Magazynek jest mimo to wspolny, tyle 
ze rdzne pociski pobierajq niekoniecznie te same 
'l°sci enengii - generalnie im lepsza bron, tym 
Wl?cej zasobow jeden strzal pozera. Amunicj?, 
Jak i pancerz uszczuplony w wale? mozna 
oczywiscie odnawiac specjalnymi zasobnikami, 
lch produkcja uszczupla jednak zapasy Bio- 
metalu. a to z niego wtasnie produkuje si? same 
jednostki - czolg to w przeliczeniu szesc 
zasobnikow, wi?c zbytnio szalec nie wypada. W 
Przypadku dose prawdopodobnej utraty pojazdu 
Je9° pilot jest automatyeznie katapultowany - 
takiego chodzqcego osobnika mozna oczywiscie 

zastrzelic bqdz rozjechac, co jest o tyle istotne, 
ze zasoby ludzkie s? zazwyczaj znaeznie bardziej 
ograniezone niz materiatowe, a bez pilotdw 
nawet najlepszy bombowiec jest tylko kupq 
zlomu. 
Same l,fabryki,,1 a w sumie jest ich razem ze 
zwyklymi budynkami okoto dziesi?ciu, s? takze w Ponizej: 
pelni mobilne, ale by produkowad, musz? osiqsc lakobecnie 

na stalym gruncie w poblizu zrodta energii, 
ktorym s? zazwyczaj gejzery. Mozna jednak 
oprzed baz? na energii stoneeznej, a poza tym 
nie wszystkie z nich musz? bye stawiane 
bezposrednio na gejzerze, wi?c o ograniczenia w 

stylu Uprising, gdzie "budowac" mozna byto 
tylko w scisle wyznaczonych miejscach, nie ma 
mowy - pod tym wzgl?dem jest to typowy RTS, 
tyle ze widziany od wewnqtrz. Inny niz w 
typowych tego typu "strategiach" jest tylko 
sposob wydawania rozkazow - nie korzysta si? 
w tym celu z mapy, tylko albo z listy wszystkich 
swoich “srodkdw" podzielonych na kategorie 
(ofensywne, defensywne i pomocnicze), albo 
wskazuje si? "delikwenta" celownikiem 
systemow uzbrojenia. Taki podziat na listy 
ogranicza niestety liczb? jednostek z kazdego 
typu do dziesi?ciu - tyle bowiem mamy klawiszy 
cyfrowych - ale podstaw? sq i tak mniejsze 
oddzialy, wi?c raezej si? tego limitu nie 
przekraeza. Rozkazy wydaje si? takze przy 

Po lewej: 
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pomocy cyferek i sq one bardzo typowe: chron 
cel, podqzaj do punktu, podqzaj za mnq, wez 
zasobnik z amuniejq tudziez pancerzem, opusc 
pojazd, Ten ostatni jest wbrew pozorom bardzo 
przydatny - gdy stracilismy swoj wtasny i 
chcemy si? przesiqsc do nowego. 

Teraz par? slow o misjach i uczuciu grze 
towarzyszqcemu. Powiem jedno: jest super! 
Muzyka, grafika - wszystko na najwyzszym 
poziomie. Teren w pelni trojwymiarowy, z 
wqwozami, wzgorzami, gejzerami, wulkanami i 
lawq. Na Wenus jestesmy co chwila swiatkami 
pi?knych atmosferycznych wyladowan, a 
widoeznose jest skuteeznie ograniczana zoltymi 
oparami. Na Marsie jest bardziej “przejrzyscie", 
po niebie p?dzq czerwone "chmurki", a z 
Ksi?zyca usmiecha si? potowka Ziemi. A do tego 
ta ptynnosc... po prostu czuc, ze poduszkowiec 
unosi si? tuz nad powierzchniq gruntu, pochyla 
si? przy przyspieszaniu, sfyehae, jak silniki 
starajq si? zniwelowac nierdwnosci terenu, jak 
na petnej mocy walczq z grawitaejq, by zapobiec 
roztrzaskaniu si? na kawalki przy beztroskim 
skoku. To stuprocentowo realne! 
Podobnie w powietrzu czuje si? wszechobecnq 
niepewnosc podkreslanq wspaniale dciezkami 
dzwiqkowymi, ktorych mozna na szcz?scie 
stuchac i na dowolnym sprz?cie Audio. Same 
misje takze ten styl trzymajq - regulq jest 
zmiana priorytetow w ich trakeie. Wszystko 
jest oczywiscie podawane gfosowo, par? razy 
dochodzi do malych utarezek mi?dzy 
glownodawodzqcym a kims stojqcym nizej, 
czasami radio jest jedynym sposobem zdobycia 
informaeji o losie innych oddzialow, a czasami 
zamiast tego slyszymy tylko szum... 
Cz?sc misji ma takze "srodfilmiki" 
wykorzystujqce standardowy engine gry - 
jedynym nie liezonym w czasie rzeczywistym 
elementem gry jest wspaniale intro. Mimo to, 
ze wzgl?du na jego bardzo wysokqjakosd nie ma 
co narzekac, a miejsce na CDku i tak zajmuje 
odjazdowa muzyka, wi?c nic odlogiem nie lezy. 

I pora na mate podsumowanie, bo niestety 
miejsce si? konezy. Jak Strefa Walki si? 
prezentuje, juz wiadomo, warto wi?c spojrzec v 
na wymagania w stopce. Nawet na tym polu nie 
jest, jak widad, zle; chodzi to w koncu na 
sprz?cie relatywnie stabym, byleby go tylko 
wyposazyc w szybkq kart? 3D. I nie musi to bye 
VooDoo, bo engine nie korzysta z Glide, a z 
Direct3D - mimo zazwyczaj gonszyeh wynikow 
osiqganych przez ten ostatni, w tym wypadku o 
niedorobkach w stylu kanciastych wybuchow 
czy znikajqcym rozmywaniu tekstur mowy nie 
ma, Wszystko dziata jak powinno i na bardzo 
wysokich obrotach, zresztq nawet bez karty 3D 
- jest to w koncu tylko opeja. Werdykt moze bye 
wi?c tylko jeden: dziewiqtka i "klubowy" znaezek 
jakosci plus prawie pewne miejsce w czolowce 
gier biezqcego roku. A co najwazniejsze, gra na 
te wszystkie tytuly w petni zasluguje. B 

O-AtTiP* 
Froducant: 

Wymagania: 
P90, -16MB HAM, CDx2, 
Win 95 

Dystrybutar: 
OptliJJTMJS S.A 
tel.1018) 4437797 

Internet: iiupy/wmaciivfskid icm 
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Czarodziejska przygoda 
IzNoGoud_ 

Omal nie zasnqtem, kiedy na ekranie monitara 
przewijat aia kalejdoskop wybiinie doakonalych i 
podobnych do siebie gier. W jednej nad zabitym 
lacelem latajq muchy, gdzie indziej jakiS 
psychopala razjezdza uparte staruszki, ktdre 
wciqz pchajg sip pad kola. Spojnzatem lylko w 
ekran na kalejnq i zasngtem, a hopda 
wirlualnych, zlych lacetdw, ktdnych tnzeba 
wyslac do nieba za pomocp azedcioslrzalowej 
pukawki, daremnle domagala sip egzekucji. Kiedy 
gtowa opadta mi juz na biurko, a glodne 
pnknipcie obwiescito dwiatu, ze dzisiaj nic juz nie 
bpdp robit, twarde plaslikowe pudelko poslane 
rpkpniaczelnego, wbilo sip wdzipcznie w 
potylicp. Poniewaz jestem dobrze wychowany, nie 
skomentowalem lego faklu, jak lo nieraz mozna 
ustyszec na ulicy, lylko przylepitem oko do 
kolejnego krpzka, gdzie wszyscy sp juz smutni, 
bo zaraz bpdp musial ich wykonczyc... Zaraz! 0 
dziwo, tym razem zamiasl nabilego facela z 
podrpcznym arsenatem broni jpdrowej czy 
cbocby umipsnionej dziewuszki z paletp oslrych 
nozy, ujrzalem smiesznego czlowieczka z 
tnrbanem na glowie. Kiedy dojrzalem jeszcze 
wymalowany w tie napis: Goscinny, wiedziatem 
juz, ze dzisiaj to dopiero sip zabawip. 

CZARNY IWAN ~ Jezeli macie juz dose flakdw z 
sgsiednich stnon czy przydtugawych 
strategii, gdzie rozwijamy si? tylko po 
to, by po chwili wykoriezyd wszystko, 
co si? rusza i na drzewo nie... ucieka, 
spojrzcie lepiej na to, co dobra wrozka 

dzisiaj mi przystata [gdyby chodzilo o Naczelnego, 
napisalbym Baba Jaga). Gry platformowej dla 
dzieci nie widzialy juz moje zaropiate ocz?ta od 
stu lat i wlasciwie pami?cig nie sipgam juz do 
tych historycznych czasow. Gdzies tylko kolacze 
mi si? ulotne wspomnienie, ze IZNOGOUD 
przypomina bodajze najbardziej ALLADYNA, gier?, 

ktdrg zachwycalem si? jeszcze na starozytnej i 
martwej obecnie Amidze. Jest jednak pewna dose 
istotna, zeby nie powiedziec - decydujgca 
roznica. Bohaterzy gry IZNOGOUD sg w petni 
trojwymiarowi, co w potgczeniu z naprawd? 
slicznymi, r?cznie malowanymi sceneriami daje 
niesamowity efekt, ktorego w grach tego typu 
jakos do tej pory nikomu nie chcialo si? osiggngc. 

Oczywiscie zanim na dobre potamiecie joysticki 
czy wbijecie w klawiatur? ostatni sprawny, 
mozliwy do zdefiniowania klawisz, obejrzycie 
catkiem fajne intro, ktdre wyjesnia cos z catej 
historii i zapowiada dalsze przygody naszego 
bohatera. Gra rozgrywa si? w bajkowych 
klimatach i mimo, ze nie sp?dzicie nad IZNOGOUD 
tysigea i jednej nocy [na poziomie easy kazdy 
sobie z nig poradzi), na pewno szybko jej nie 
zapomnicie. Kolorowe, petne niespodzianek, 
bonusdw i nieprzyjaciol lokaeje zmieniajg si? jak w 
kalejdoskopie w trakeie Waszej podrozy. Najpierw 
jest to miasto Sultana, gdzie nasz maty, 
przebiegly bohater probuje zdobyd jak najwi?cej 
ztotych monet, a przy okazji odwiedza krzykliwy i 
kolorowy bazar. Kiedy pozb?dzie si? scigajgcej go 
strazy i pokona wgsatego osifka przy bramie, 
b?dzie magi przedostac si? do Portu. Kolejne 
krainy zaaranzowane sg oczywiscie odmiennie. Po 
-Jrodze razem ze swoim przyjacielem przeliczycie 
zdobyte pienigdze, a jezeli b?dzie ich za malo... 
zobaezyeie sami, W kazdym razie musicie 
wiedziec, ze nasz hero to megaloman. Facet 
postanowil, ze zastgpi Sultana na jego 
odpowiedzialnym stanowisku i p?dzi do tego celu, 
ze tak powiem - "po trupach". Wbrew pozorom, 
nie przyjdzie mu jedynie spierac si? z 
zaopatrzonymi w wielkie kindzaly straznikami, 
Najlatwiej stracic zycie na upartym drobiu, Kury 
plgczg si? pod nogami, a przy okazji ostabiajg 
zdrowie naszego bohatera. Duzo zabawy czeka go 

PlLJSy: 

’hardZQ dobra giafika 
• swielnie ukazane i 

zanlmowane poslacie 
•lajtia muzyha 
• duzo lokacji 

Mjfnusy: 

• poszczegolne ukiady 
mogtyby bye dluzsze... 
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rdwniez, gdy nadzieje si? na rozp?dzonego 
chtopca niosgeego kosz peten owocow. Kraksa 
niemal pewna, owoce potoczg si? i powpadajg w 
kazdy mozliwy zakamarek, a my ponownie 
bpdziemy liezye niebezpiecznie malejgcy wskaznik 
energii, 

W trakeie podrozy skorzystacie na pewno z 
latajgcych dywandw (jest tez "dywanowa 
polieja"] czy trampolin, ktdre umozliwiajg 
zdobycie zawieszonych gdzied w przestrzeni 
czarodziejskich eliksirdw. Wtasnie dzi?ki tym 
zielonym buteleczkom mamy szans? ukonezyd 
dany uklad. Zawierajg one cenny czas, ktdry jest 
limitowany, a obiecuj? Warn, ze jest tyle rzeezy 
do obejrzenia, ze tatwo si? gdzies zagapic. 
Wlasnie bogactwo lokacji i doskonale animaeje 
postaci przesgdzajg o mojej pozytywnej opinii o 
tej produkcji [jezeli ktos nie pami?ta - Goscinny 
jest twdreg Asterixa), Bardzo wazne jest 
rdwniez, ze bohaterzy sg duzyeh rozmiardw. 
Chodzi o to, ze nie musimy wbijad oezka w 
monitor, aby zobaezye "panopka" wielkosci 
wyrosni?tej mrowki. W opcjach mozliwe jest 
zdefiniowanie gabarytow postaci - zatem nawet 
jezeli ktos woli grad na "padzie", z monitorem 
stojgcym kilka metrdw dalej, na pewno zobaezy, 
co dzieje si? na ekranie. 

Oczywiscie bohater naszej eskapady musi si? 
jakos bronic przed nastajgcymi na jego zycie 
slugami Sultana, W kryzysowej sytuacji b?dzie 
musial z bolem serca pozbyd si? zlotych monet. 
Seria z takiej broni skutec/nie odstrasza 
potencjalnych natr?tow, pami?tajcie jednak, ze 
to cenny kruszec i macie jego ograniezong ilosc. 
Jezeli uwaznie przeszukacie lokaeje, znajdziecie na 
pewno ukryte pomieszczenia, skgd bpdzie mozna 
zebrac bron innego rodzaju, Bomby i dynamit jako 
wyprdbowany, konkretny srodek perswazji na 
pewno si? przydadzg. 

Zabaw? okrasza rdwniez dobrana, wpadajgcg w 
ucho muzyezka zapisana w formacie CD Audio, a 
wi?c mozliwa do odtwarzania w "normalnym11 
kompakeie. Jezeli macie odrobin? czasu, 
zasigdzeie do tej gry, nawet jezeli na co dzien 
m?czycie DIABLO, CARMAGEDDON czy 
"ujezdzacie” inne, wysoce destru;ktywne 
produkeje. To naprawd? mita odmiana, a jezeli 
macie jakiegos malca w poblizu, mozecie ze 
spokojem wr?czyc mu t? gr?. Na pewno mu si? 
spodoba - nie mniej niz Warn. I mi, 
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4ae/&5jGMBRAM.CCjt3F 
OoyWin9& 

Internet: http;//www.microids4< 

Dyetrybutor: 
Tehfviiittn Oialribullon 
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Recenzje 50 

AmerykaAska wojna domowa z lat 1861 -1865 zwana czgato "wojnq secesyjna" wlobclwie nigdy ole 

zostata loriaalale wypowledziana. Dla nwcznsnngu prazydenla Standw Zjndnncznnych i zarazem Unli, 

Nieoficjalna wojna - 
Civil War S Generals: Grant, Lee, Sherman 

jednostkij przykladowo: kawaleria, artyleria, 
inzynierowie polowi, ba - nawet owczesni 
"snajperzy" czy ptywajqce sobie po Missisipi 
okr?ty wojenne! Wszystkie te jednostki majq 
rdwniez swq wlasn? - oczywiscie znacznie 
mniejsz? niz piechota - "pojemnosc". 

Zgodnie z podzialem poczynionym jakis czas 
temu przez redakcyjnego Glownego Stratega - 
Mac Abr? - Civil War Generals 2 zaliczyc nalezy 
do tradycyjnych, opartych na heksagonalnych 
planszach gier strategicznych. Tak tez jest w 
istocie - kazde szesciokqtne pole symbolizuje ok. 
200 jardow "zywego" terenu. Jednoczesnie 
nalezy wspomniec, ze jakkolwiek pole walk 
“poskladane" zostalo z elementow Cco daje si? 
zauwazyc chociazby w przypadku "struktury" 
lasu), to zostalo to zrobione o tyle dobrze, ze 
nie razi swq sztucznosci?. A to juz jest cos! 
Zresztq postawienie na modulowy uklad plansz 
umozliwia zastosowanie wykreowanych za 
pomocq edytora plansz. 

Poszczegolne dzialy armii symbolizowane s? na 
polu przez bardzo plastyczne, ale niestety slabo 
animowane figurki. Figurki te maj? za zadanie 
przekazanie graj?cemu pewnych informacji: 
oczywiscie ukazujq typ reprezentowanego 
wojska, jego liczebnosc (w dose ograniezonym 
trdjstopniowym zakresie: nieliezne, liezne, 

Abnahama Uncolim, secesja standw skonfederowanych byta jedynia swoistq "insapekaja 

oiezadowolooych". Rdwniez aecesjoaidci z Jefiersonem Daviseinna czele nigdy nflcjalnia nin 

zadnklarnwali alanu wojny ze swg ojczyzng. Czy w dwieHe powyzszyeh laktow mozna nazwad 

amerykaliskt wnjng dnmnwg • wajng nieoficjalna, wrgcz "ppywatna"? Holm zdanieia - jak najbapdziej, 

lecz tylkn w ndniesieniu dn piepwszego rnku knnflikhi. Za takini okpedleninm ppznmawla rdwnleZ fakt, 

ze tak na dobra sppawg wielu z walczacych w tym wlasnie okresie zolnierzy nie rozomiolo, jaki jest 

sens ich walki. Czgsto - zwlaszcza dla mlodszych uezestnikow • wojna oznaczala jedynia przygodg i 

ewentualna szansg kariery. W swiede tych faktow ppzestaje dziwic fakt, ze poczatkowo wszelkie ich 

troski zawieraly sie w zyczeniu, by "wojenka" nie skonczyla sip zbyt szybko, zanim przejda swfij 

chrzest bojowy... Tak tak - zdarzalo sip bowiem nadep czpsto, ze "zolniepze" ci nigdy wczesniej nie 

ipzymali w rpkach karabindwi 

Gem.ini Tu jednak dano im okazj? postrzelac. 
Prdbowajj zatem, Zaciekle \ - co za ’ 
tym idzie - w miar? skuteeznie. To 
za3, w po^czeniu i nieudofnodctq 
dowddcdw, fetalnym stanem 
wy&zkolenia zolnierzy oraz faktem 
stosowania coraz to lepszyeh 

rozwipzari technologicznych w uzbrojeniu. przy 
jednoczesnym braku zmian w taktyce 
prowadzenia bitew, sprawialo, ze straty obu 
stron byty ogromne. Z uwagi na t? wlaSnie 
okolieznose term in "pry watts'1 tract nieco swfj 
wczesniejsz? wyrazistoSd, Tym pardrfej, ze 
konflikt ten dodd szybko przdrodztl si? w wojn? 

ogdlnopadstwowq. Wtasciwie wi?cej: w konflikt 
dwu paristw - istniejpeego, reprezentowanego 
przez Uni?, dqzqcq do ukarania Secesjonistdw 
[czyli po prostu - w przekonaniu wielu 
Jankesdw i zgodnie z wojennq propaganda - 
"zdrajeow") oraz nieistniejqcego wprawdzie, ale 
jakze upragnionego, panstwa Konfederatow... 

Taaak. M bylo. Czy raezej tak jest i tak b?dzie 
4 oajblizszej przys2lo£ci. gdyz - po m sam-nie- 
wiem-ktdry - wojna secesyjna pojawia si? 
wprost na ekranach monitordw PeCetdw. Tym 
razem jednak w lata 1861-1865 przeniesiemy 
si? za spraw? duetu Impressions/Sierra i ich 
nowej gry - Civil War Generals 2: Grant, Lee, 
Sherman. Najogolniej rzecz ujmujpc, CWG 2 jest 
gr? taktyezn?, co w praktyce oznaeza, ze 
dowodzimy nie tyle calymi armiami, co 
pomniejszymi ich elementami: brygadami i ich 
cz?sciami skladowymi - regimentami. 
Przeliczaj?c zas te, abstrakcyjne dla wi?kszo£ci, 
nazwy na bardziej konkretne liezby: na jednej 
"podstawce" w czasle gry stac b?dzie nie 
wi?cej m 4,000 zolnierzy. Piechoty, To 
uSci&lenie jest ts tyle niezb?dne, ze - oczywisde 
- na polu bitwy pojawiq si? rowniez i inne 

_ 

U doiu: 
SkartraczowaC Ich, 
chlopcy!!! 

/ 
bardzo liezne) oraz formacj?, jak? przybral deny 
oddzial, I wlasnie w zwi^zku i tymi ostatnimi 
zmoszony jestem postawid gierze pierwszy 
miousik, W pordwneriu bowiem chociazby i Age 
of Rifles maksymalme (sic!) dwa typy 
sformowania jednostki to liczba w^cz ^niesznie 
mala. Drugim minusenn dotyezgeym 
zobrazowania steno wojsk jest fakt, ze ■ jak juz 
zreszt? wspomnialem - figurki nie rue home. 
Co zas za tym idzie: nie bardzo wiadomtf sk?d 
przeprowadzid mk * gdzie dana jednostka m 

Humer 04/96 



przdd ti lufy ksrabinbw), a gdzre ariergerd? 
(stron®* nd ktdrej mozna by ewentuafnla 
bezpiecznte zaatakowad). Zreszt? nalezy 
^spomnied tei o zwrqzanych i tym paradoksach 
scricte wkuaJnych - obrazki w stylu galopujqcej 
tylem (!) kawalerii sq tu na porzqdku dziennym. 

U gory: 
Obraz bitwy raczej lypowy 
dla gier strateglcznych. 

□going monotoni? nieruchomych jednostek 
rekompensuj? jednak w pewnym stopniu 
^wietnie zrealizowane, "klimatyczne" filmy. Co 
ciekawe, nie s? to odr?bne duze obrazy, 
przedstawiajqce niejako'od razu przebieg calej 
bitwy. Te bowiem majyto do siebie, ze po 

Po lewej: 
Istnienie scenarluszy 
alternalvwnych bitaw 
wydatnle zwleloktotnla 
moillwoSci wykazania sip. 

pewnym - zazwyczaj baardzo krotkim - czasie 
(co oczywiste ze wzgl?dow obj?todcinwHbfc* 
nosnikow) zaczynajg uparcie i irytujg^j|e ^5 
powtarzac. W Civil War Generals 2 ten problem 
fguuano w nteco inny sposdb: "archiwelny'1 
filrAcfowany jest z niewielkich see nek. 
Preykladowo; scenyimierei dawbdey, widoku 
szerzy kawalerii czy ostrzeliwania si? strop w 
teste Oczywidcie tych elemeritdw skladowych 
nie m az tyle, by schematy bitaw nie byiy dp 
Siabb podohne, afe nagminne powtarzanie si? 
wfaiacji tutaj raczej nie grozi. Chod przyznaj?, 
& i to nie bylo w stanie powstrzymad mnio 
flW datkowitym wylqczeniem filmdw. Ale to 

ze wig!?du na czas, jski pochfaniato 
waffle jeh z plyty... ’ - 

dak jui wspomnialem, po wzgt?dem 
^^ualizbwanie CWG 2 miadci si? w gdrnej 
sfet ze stantiw £rednich. cJiod: zderzaj? si? 
Prctbly&ki; chociazby fakt, ze po szczegdlnie 
JpMych bitwach na heksie pozostaje symbol 
noteglych; Jednak to nie grafika jest w 
P^ypsdku gier strstegiemyeK najwalbiiejsza. 
^pektem determimjjqcym jakodd giery tego 
typu jest doktadnosd odwzorowaniB zassif, 
^pisanych praw rzqtteqcych walk?. A w tym 
akurgt przypadku autorom nalezy si? plusik - na 
wynik bitew wplyw me nfe'tjlko liczba "ch?tnycti 

^Iczqcych", stopied "ffnezyjnodci" uzbrojenia i 
: fri maeja. ale i morale, poziom zm?czenia, 

sr npieri zorganizowania jednostki, umiej?tnosci 
ftavvdtfcy, plusy z terenu czy fakt okopania si? 

0 stfltym uwzgl?dnianiu przez 

PluSy: 
• w suinie reallzm walhi 
* obecnosc artylora 
plansz i icdnoslck 
* isiuicnieinlegralnei 
mini-uncvkluuryii 
• piec rodzajow ’graniii- 
W-WiGlll" 

Min usy: 
* raczej mamiloniia 
• flnsi: nuirin: 
zwiziializow.inie iiuLi 
bilwy i jediuislek 
* slabiulha apravva 
dzwiekuwa 
• iMiim iiiz ilnsyr wnjiiv 
sficesYjiici! 

Ocena: 

komputer wszystkich tych elementow 
skladowych swiadez? zas chociazby 
komunikaty, ktorymi co pewien czas miota 
nasz komputerowy GM. Wypowiedzi te, 
stylizowane zreszt? na bojowe okrzyki 
przywodcdw walczqcych zolnierzy, w pelni 
ilustruj? nam obraz bitwy. Ot, wezmy 
komunikat - “Bic ich, chlopcy! Wrdg nie ma 
amunieji i szuka dziur w ziemi!11 Przeciez 
dobitnie sygnalizuje on, ze, po pierwsze, z 
zaopatrzeniem, i co za tym idzie - 
zorganizowaniem u przeciwnika naprawd? 
krucho, po drugie: morale^jakim si? cechuje, 
jakie jest - kazdy styszy, i wreszeie - po 
trzecie: ze najprawdopodobniej ma on na tyfe 
dose calej tej wojny, ze podezas naszego 
ataku albo ucieknie, albo si? podda! Tak czy 
inaezej: “Butcher'em, Boys!”. 

W obliczu tej ogolnej realnosci tym bardziej 
komieznym to ile w ogole mozna mowic o 
komizmie w odniesieniu do 
wojny) mankamentem jest 
zastanawiajqca 
skuteeznosd strategii, 
ktor? mozna zawrzed w 
jednym slowie: "wci?z-na- 
szarzy". Drug? zauwazon? 
przeze mnie smiesznostk? 
jest fakt, ze tak na dobr? 
spraw? walki w Civil War 
Generals 2 mozna 
wygrywac jedynie piechot?! 
Szczegdlnie nieprzydatna 
jest kawaleria - jej ataki s? 
na tyle nieskuteezne, ze po 
prostu nie warto zmuszac 
jej do walki! Juz lepiej 
przysluzy si? ona jako 
"niewykwalifikowana" jednostka zwiadu albo 
pewnego rodzaju dywersant zajmujqcy - na 
tylach wrogiej armii - swietnie punktowane 
"heksy zwyci?stwa". 

Niemalze we wst?pie wspomniale'm o 
obecnosci programowego edytora plansz i 
jednostek. Jednak, tak na dobr? spraw? 
oprocz tego, ze w ogole istnieje i ze umozliwia 
ztozenie ze stalych elementdw dewotnej mapy, 
niewiele mozna o nim powied^ied. Mot moze 
jeszcze tylko to, ze zabawa w Hkrsatore 
swiatow” jest szalenie nuzqca i fileilmowicie 
czasochtonna. Do gry dol?czono jednak 
jeszcze jedn?, tym razem jednak bardzo 
nietypow? rzecz: swoiste mini-kompendium 
wiedzy dotyczqcej bezpoSrednio wojny 
secesyjnej. Wsrdd irformaeji a broni, 
uzywanych typach statkdw, strategii stron 
czy postaciach przywddcdw znalezd tu mozna 
rowniez reprodukcje 
batalistycznych obrazdw 
olejnych Morta 
Kuenstlera. Dlaczego o 
tym pisz?? Ano dlatego, ze 
wsrdd nich jest jeden, 
moim zdaniem idealnie 
odpowiadaj?cy klimatowi 
gry. Nosi on tytul: “War is 
Hell”... 

I czas na podsumowanie. 
Civil War General 2: 
Grant, Lee, Sherman jest- 
z pewnoSci? pozyej? godn? 
pofecenia. Ale nie 
wszvstkim; raczej 
wy^eznie? zadekferowanym 

fanom gier strategicznych rozgrywanych w tych 
realiach, Nie da si? ukryc bowiem, ze wszyscy 
inni bardzo szybko mogliby znudzid si? 
monotoniq walki. Tak to jednak w strategiach 
juz jest: raz dwadziescia atakow ze strony 
wroga, raz dwadziescia z naszej, raz wroga, raz 
nasze i tak dalej i tak dalej... Zreszt? ocena, 
czyli "jedynie" B oczek, skierowana zostala do 
"tych innych". Wszelkiego rodzaju milosnicy 

stare Unia vs. Konfederacja mog? jednak bez 
obaw dodac do niej co najmniej punkeik. Tym 
bardziej, ze program umozliwia prowadzenie 
dziatan zaczepno-obronnych przeciw zywym 
(ha!) przeciwnikom az w pi?ciu roznych trybach 
“grania-w-wielu": wtrybie "hotseat" (na 
zmian? na jednym komputerze), przez modem, 
za pomoc? seriala, via sied lokalna czy wreszeie 
za posrednictwem darmowego (!!!) serwera: 
Sierra's Internet Gaming System. A zatem: 
"Butcher'em, Boys!"...! 
I 

- J 
^- 

Praducent: 
irnpresfons / Sierra -Aorw n 

Wymegania: 
16 Mft RAM SVGA 

Dystrybutor: 
IPS 

Internet: hllp://wwws 
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Recenzje 

SE], odpowiednio 8 i bodajze 11 - liczba ta staje 
si? zatosnie wr?cz mafa! A to i tak duzo 
[stosunkowo - oczywiscie!] w pordwnaniu do 
ilosci tras - tych bowiem jest az... trzy! A 
wfasciwie - cztery. Nie - jednak trzy - te, ktore 
dost?pne sq od razu. Po czwartej, Boom City, 
da si? bowiem pojezdzid, ale tylko w pojedynk? - 
opcja 'championship' tu nie si?ga. J Ogdlnie te 
iscie zawrotne liczby przypominajq zresztq innq, 
znacznie starszq jednak gier? SEGI - Rally 
Championship. Taki zwyczaj?! 

I wreszcie pora na poruszenie kwestii, jakby nie 
byto, rownie podstawowych dla giery - oprawy 
graficznej i dzwi?kowej. Zwizualizowanie - ujdzie 
w tloku. Przy rozdzielczosci 640 na 480 i 16- 
bitowym kolorze nie jest zle! Ale mimo 
wszystko brakuje "bajerdw" typu ruchomych 
elementow otoczenia toru czy innych drobnych 
animacji, ktore przeciez tak ladnie budujq klimat 
trasy. A tak swojq drogq - z moich “segowych" 
doswiadczen wynika, ze firma ta najwyrazniej 
odzegnuje si? od jakichkolwiek kontaktdw z 
akceleratorami graficznymi. A przeciez dobry 
dopalacz potrafi tszczegolnie w takich grach) 
zdzialac cuda. Kwestia "umuzycznienia” TCC. A 
wlasnie - to jest naprawd? interesujqce. lie 
bowiem zajmuje na krqzku sama gra, jesli 
Wystarczyto miejsca na upchni?cie na nim 18 
(slownie: osiemnastu] grednio 150 
sekundowych utworow audio? I zeby to chociaz 
byto cos w miar? porzqdnego... Ale nie: 'dance' 
w swym najgorszym, komercyjnym wydaniu. 
Jedynq zaletq obecnosci tej muzyki - oczywiscie 
oprocz tego, ze w ogole istnieje - jest jej 

GEM.INI 

Rajd po konsoli 
SEGA Touring Can Championship 

"Ludzie dzielt sip m trzy typy: tych, klfirzy tylko 
patrziL' tych, ktdrzy to robin; i tych, ktirzy robip 
to dobrze." To niozwykle prowdziwe zdaoie 
mozns interperowot w nozmaity sposdb. Tym 
razem jednak "prawo" to wywotato a oioie 
zopewae alczaaderzoay przcz aulordw skotek - 
po jego przeczytaaia (i skoafroatowaoio z gra) 
bowiem aajpierw ogaragl maie daiiech pasty, a 
poten lltoit i trwoga. Zostalo oao bowiem 
amloszczoao w plika holpa dotgczoayoi do oowej 
koasolowo-pocetowsj koawersjl - giery SE6A 
Touring Car Championship. 

by zafapad si? "na mi?dzyczas" tbleee...), i tu, i 
tu autko trzyma si? drogi jak przyklejone - czuje 
si? delikatne, acz wyczuwalne "komputerowe 
wspomaganie” [przyktadowo: sprdbujcie, jadqc 
pod prqd, wjechad w band?...], wreszcie - 
zarowno w jednym, jak i drugim przypadku nie 
mamy zbytnich szans na zwyci?stwo. No 
wladnie [tak swojq drogq, to niezmiernie 
ciekawe), w trakcie wyscigu 'grand prix’ na 
pierwszym, a co za tym idzie - najfatwiejszym 

II co w tym dziwnego - powie zapewne w 
tym momencte niejetfen z czytelnikow - 
slogan reklamowy. w kttirym nie ma 

I niczego szczegdlnego. A jednak. Bowiem 
kontrast mi?dzy tym, jakze szumnie 

- brzmiqcym hasetldem, a tym, jak 
przedstawia si? sama giera, jest tak wielki, ze - 
nawet juz po paru minutach testdw zapewnienia 
w tym stylu nie mogq wywotad niczego innego 
niz glosny smiech! I to nie wesoty... 

Pewne podobienstwo w brzmieniu tytutu ze 
swietnq TOGA Touring Car moze sugerowad, iz 
"segowe" TCC rowniez jest niesamowicie 
wiernq symulacjq. A tymczasem rzeczywistosc 
w dose brutalny sposdb zdziera z oczu zaslon? 
slodkiej naiwnej nadziei, Jest to bowiem jak 
najzwyklejsza zr?cznoscidwka! Co wi?cej - z 
najbardziej przeze mnie nie lubianego gatunku 
"arcade konsolowego". Awiadomo przeciez nie 
od dzis, ze konsolowcy bardziej si? spieszq - u 
nich wszystko [no, niemalze wszystko] musi bye 
szybeiej, tatwiej, lepiej... To ostatnie oczywiscie 
wylqcznie w sensie: "znacznie mniej 
wymagajqco". I, uprzedzajqc ewentualne ataki, 
nie oznaeza to wcale, ze jest to zle. Od czasu do 
czasu fajnie jest poscigac si? nie tylko "po 
szarym", nie zwazajqc na ograniczajqce tor 
bandy czy innych uzytkownikow - byle do przodu 
i byleby zmiescic si? w czasie... Podkreslam - od 
czasu do czasu. Tymczasem w SEGA Touring Car 
Championship jest to jedyny sposdb rozgrywki. 

Scislej - giera umozliwia wybdr pomi?dzy 
profilem jazdy ''zr?cznosciowym" oraz - 
cokolwiek miatoby to znaezye - "pecetowym", 
ale tak szczerze mdwiqc nie zauwazylem 
istotnych roznic. No moze jedynie fakt, ze po 
wybraniu tego ostatniego mozna wlqczyd 
uszkodzenia [nawiasem mdwiqc - trzeba si? 
naprawd? starad, by autko, ktorym pomykamy, 
zepsuc...) czy nieco "zrdznicowac" mozliwosci 
poszczegolnych typow samochodow, ale poza 
tym niewiele je dzieli. I tu, i tu bowiem jezdzimy, | 

torze, przy wylqczonych uszkodzeniach i 
"ujednoliconych" osiqgach boliddw i co wi?cej: z 
poziomem komputerowych kierowcow na 'easy' 
- na bodajze siodmym okrqzeniu zamarlem z 
niedowierzania i zgrozy, I nie chodzi o to, ze 
nagle wszyscy spokojnie wyprzedzili moje auto - 
o, skqdze znowu. Oni juz zaczynali mnie 
dublowac! Ha; dodam jedynie, ze nagle bardzo 
niefadnie pomyslalem - najpierw o moich 
"dciganckich" umiej?tnosciach, a nast?pnie - 
uwzgl?dniwszy swe dotychczasowe osiqgni?cia 
w innych tego typu gierach - o tworcach TCC. 
Autka komputera sq po prostu nie do zdarcia i 
nie do pokonania! Az strach pomydlec, jak 
wyglqdalaby walka na 'expert'. Bye moze 
poradzq z nimi sobie 
jacys giga-maniacy - ale 
ja (i typowy graez tez) 
wysiadam w biegu. 

Liczba dost?pnych 
boliddw czy torow, 
rowniez nie jest 
specjalnie 
zachwycajqca. Ot, 
istniejq wprawdzie 
cztery furgony, ponbe 
niezwykle realnie 
odwzorowane: Alfa 
Romeo 155 V6Ti, 
Toyota Supra, Opel 
Calibra V6 i "wreszcie” 
AMG Mercedes C- 
Class, ale przy ilodci 
maszyn znanej 
chociazby z TOCA - 8 
czy Need for Speed II ta 
juz szczegolnie NfS II 
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Recenzje 

1 

"zrytmizowanie": ostro wybijany takt tna raz) 
raczej nie powinien dopuscic do zasni?cia nad 

gierq. / 

I - podsumowanie. Otoz porownanie SEGA 
Touring Car Championship z innq "segowq" 
samochodowkq - Daytonq USA Deluxe czy 
chociazby rownie "z^cznosciowo” uj?tym Need 
for Speed II - wypada niestety na niekorzysc 
TCC. To nie ta finezja grafiki, nie ten rozmach 
opcji, nie ta ilosc aut czy tordw... Po prostu: ta 
giera jest konsolowa azydo bolu. *le poj?tego 
"uzr?cznosciowienia" me ratujq nawet opcje 
multiplaya! Dd kazdego z "podp^tych" graczy.- 
bowiem wymagane jest posiadanie osobnej kopii 
z gr?. Zostaje oczywidcie jeszcze split-screen, 

ale walka w dwie osoby na podzielonym ekranie 
to mimo wszystko nie to, co kazdy u siebie... A i 
ostatnia z uprzyjemniajqcych walk? opcji - 
'ghost-rider1 -zostala permanentnie "skopana". 
Zatem - pozycja raczej wytqcznie dla maniakdw. 
Ewentualnie dla baardzo przygodnych 
Curadzinowych) kierowcow. Inni raczej nie maj? 
tu czego szukac. Sad but true. 

A ca si? tyczy "mqdrego” zdania ze wst?pu, 
niejako w odpowiedzi na nie nasuwa si? stara, 
rzymska jeszcze sentencja: "Medice, cura te 
fpsum", co na nasze tlumaczy si? jako: "lekarzu, 
ulecz najpierw siebie”. 0 co chodzi? Ano tylko o 
to- ze wol? patrzed niz robic tak jak twdrcy - 
niedobrze. Ot co! 

Wynmgania: 
Pallium 90. 56 m HAM, Okna 

Internet: hittp7AwMW,sefla-a«fope. com 

ProducBnt: 
SEGA pc. 

Dystrybutor: 
Ntomw 
le).(022) 6630300 

i 

Piuay: ^ 
• cafhiem niezta linkiia 
brak obslugi Ouyata) 
gralika 
• spill screen 
• iiiiiilimisc /miiiiiy 
uslawieri samuchotlaw 
(setup I 

MihulfyS 
• niaina reainosc jazdv 
■ bezsensQWiiie Irudna 
- nprawa dzwiekowa 
- skopanv gbust tiiiet' 
- gra |ak najbardziei 
KoiisDlowa, w ilvnt tego 
slowa iiiaczenrn 

□cena: 

Lubisz grac? Nie masz komputera? Nie stac ci? na najnowsze gry? Masz ochot? 
pograc z kolegami w sieci? Nic prostszego! Musisz tylko przejsc si? (lub przejechad] 
do najblizszej siedziby Empiku! Po co? 
Empik oferuje dla graezy specjalng uslug?: placisz drobng kwot? i grasz na dobrym 
sprz?cie w najlepsze gry! Chocby dzis Jaskinie Gier czekajg na entuzjastow 
komputerowego szalenstwa! 
Nie musisz jednak placic Twoj magazyn komputerowy CD-Action proponuje ci udzial 
w losowaniu bezptatnych kart upowazniajgcych do wst?pu i grania w Jaskiniach Gier 
przez PlljC pelnych godzin. Wytnij kupon, naklej go na kart? pocztowq i wyslij na 
adres naszej redakcji z dopiskiem JASKINIA GIER. Nie zapomnij podac wlasnego 
adresu! Darmowe karty wst?pu przeslemy warn pocztg Wyniki losowania 
opublikujemy w nast?pnym numerze CD-Action 
Ponizej znajdziecie list? z adresami wszystkich Jaskin Gier dziafajgcych na terenie 

Polski, 

ul Wolnosci 28 
ul B?dzinska 81 
ul Najswi?tszej Marii Panny 63 
ul Piotra Skargi 6 
ul. Bora Komorowskiego 37 
ul Piotrkowska 81 

ul 1 Maja 18/19 
ul. Ratajczaka 44 
PI, Kosciuszki 21 / 23 
ul Nowy Swiat 15/17 
ul Marszatkowskal 16 / 122 

41-500 CHORZOW 
41- 253 CZELADZ 
42- 200 CZESTOCHOWA 
40-091 KATOWICE Megastore 
31-469 KRAKOW GEANT 

90-423 LODZ 
10-118 OLSZTVN 
61-816 POZNAN Megastore 
50-026 WROCtAW 
00-029 W-wa “Megastore1’ 
00-116 W-wa “Sciana Wschodnia 

Pami?taj: Co miesiqc darmowe katy wst?pu do Jaskini Gier-tylko w CD-Action! 

KmerH/98 



Recenzje 

r Kosmiczny turniej 
I Dead Reckoning_ 

S3 w kosmosie rzeczy, o klirych sty lilozolom n!e 

Snilo. Niekonfecznie mam hitaj na myili np. 

zachowanle sip naszego osobislego Stoneczka, 

ktdre kiedyk (za mama 10 mid lat) ma podobno 

ppknpl! niczym halonik tydutycy na krzaczkach 

ostu, tyle za z duzo wtykszym hukiem, co zreszty 

w kosmicznej akali nie hpdzie wcale godnym 

uwagi wydarzeniem. Chodzi o sprawy duzo, duzo 

bardziej niezwykle... 

Jaspin 

le na pocieszenie - bye moze nie 
flK dane nam Cludzkosci) b?dzie 
ft doczekanie takiej katastrofy, gdyz 

poprzedzi jq par? innych rownie 
skutecznych, ktdre wczedniej 

W W zakonezq historic Ziemi wraz z jej 
wszystkimi zyjqtkami. Chyba, ze Mars juz do 
tego czasu zat?tni zyciem - wtedy mamy szans? 
pociqgnqc jeszcze par?(set] tysiqcleci; warto by 
byfo, chociazby ze wzgl?du na np. perspektyw? 
zmierzenia si? w kosmieznym turnieju z obeymi 
eywilizaejami. Tego typu przyszlosc jest jak na 
razie jeszcze bardzo odlegla i niepewna, ale 
wszyscy osobnicy posiadajqcy umiej?tnosc 
przesiadywania przed migoczqcym ekranem kilka 
nocy z nz?du mogq, w oczekiwaniu na te 
wydarzenia, 
poddac si? 
kolejnej 
probie 
nerwow i 
wytrzymaiosci 
w grze Dead 
Reckoning.; 
Za udzial w 
turnieju, 
ktory jak si? 
pozniej 
okaze, do 
dobrowolnych 
nie nalezy, 
wystawiono nam 5spory rachunek, wartosciq 
przewyzszajqcy w/szelkie ziemskie dobra. Stawkq 
jest nasze bye albq nie bye, ktore uzaleznione 
jest od wyniku zmagari z Obeymi. Bez zadnego 
szkolenia zostajerriy wrzuceni w fotel 
futurystyeznego statku kosmieznego, ktorego 
kokpit przypomigi-polqczenie kilku desek 
rozdzielczych najnowoczedniejszych 
wspdlczesnych obiektdw latajqcych. 

Na otaraa ewentualnych lez rozpaezy do 
pomocy moismy sobie wybrad dwdeh 
towarzyszy, wslki, ktdrzy bez wzglqdu na 
przyrtaleznodd resowq b?dq w miar? swyeh 
rmzliwodci wspomagali nas w trudnych 
pojedynkich, Zanim rozpoczniemy ostrzeliwanie 
wrogiefi pojazcfriw, warto dokonad wyboru 
spodrdd kilku udostqpniGFiych nam laskawie 
wehikuiow i zdecydowad, ktdry sprawdzi si? 
najlepiej w niezwykle trudnej podrozy. Podczas 

ttnmer 04/AB 

ich prezentaeji otrzymujemy informaeje o 
pr?dkosci, mocy strzatow oraz wytrzymaiosci 
powloki ochronnej, od ktorej uzalezniony jest 
dtugosc naszego zywota w jego wn?trzu. Wybor 
jest dose trudny, gdyz kazdy z nich sprawdza si? 
najlepiej w odmiennych warunkach, Niestety nie 
mozemy zbytnio pogrymasic przy wyborze 
uzbrojenia - niezaleznie od preferowanego 
pojazdu musimy zdac si? na standardowe 
wyposazenie statku, ktdre zresztq w kazdym 
przypadku jest takie samo: laser i rakiety (ale 
co ciekawe, kolor wystrzeliwanych pociskow 
jest inny w zaleznosci od rodzaju pojazdu]. 
Podczas wyboru swoich tymczasowych 
przyjaciol i sprzymierzedcdw, ktdrzy wlasnq 
piersiq zdecydujq si? bronic honoru Ziemi, warto 

fi 

Plusy: 
• super techno nuizvczka 
• komenlarze 
uezestnikdw walk! 
• cickawe wslawki 
lilmowe 
• egzolyczne arenv walk 

Minus y: 
- brak opeji ireningu 
• monoloiinosc 
- brak mozliwosci mtm 
broni 
• bez jnysticka anl rusz 
• wyczuwalna wlornosc 

Ocena: 

B 

kierowac si? krotkq charakterystykq 
umieszczonq obok ich podobizn, ktdra 
precyzyjnie okresla wady i zalety poszczegdlnych 
herosow. Rodzynkiem wsrod nich jest robot - 
taki wybor gwarantuje stalowe nerwy u 
zmechanizowanego sprzymierzerica i zadnych 
"ludzkich” odruchdw, przede wszystkim litosci. 
Wybrani sojusznicy sami decydujq, za sterami 
jakiego pojazdu chcieliby tluc swoich 
przeciwnikdw, dzi?ki czemu nie gryziemy si? z 
myslq, ze wystalismy jakiegod na pewnq smierc 
w nieodpowiednim dlari bolidzie. 

Po zakonezeniu wszelkich formalnosci 
rozpoczyna si? glowna cz?sd turnieju, ktora 
podzielona jest z kolei na 15 partii; kazda 
rozgrywana jest w innym otoczeniu i z innym 
przeciwnikiem. Sama walka dzieli si? przewaznie 
na dwie rundy; tzn. musimy dwukrotnie wygrad, 
abydmy przeszli o stopieri wyzej i stan?li w 
szranki z grozniejszym oponentem. Kazdemu z 
grajqcych przyswieca jeden przyziemny cel: 
zniszczyc wroga. 1 wlasciwie mozna to 
potraktowad jako sedno gry, nic dodac nic ujqc 
- po prostu chwycic za joystick, klawiatur? czy 
cokolwiek innego i strzelac. Teren kazdego z 
pojedynkdw, chociaz rozgrywa si? wsrod 
gwiazd, ograniezony jest przez cod, co 
ksztaltem przypomina dtugq rur?, z obu stron 
zamkni?tq jakimid konstrukeiami. Zresztq wyglqd 
zewnqtrcny i wewn?trzny areny (ksztalt zawsze 
pozostaje ten sam) zelezy od przeciwnika, z 
ktfirym walczymy; musz? przyznad, ze 
powyzszy, niby nieistotny, element, stanowi 

V 

niematq wizualnq atrakcj?. Czasami np. "rura11 
pulsuje niczym zyjqca istota... a my czujemy si? 
jak we wn?trzu gigantyeznego potwora. 

Graficznie Dead Reckoning prezentuje si? 
calkiem porzqdnie [oczywiscie mowa o sprz?cie 
wspomaganym akceleratorem) i pod tym 
wzgl?dem nie mozna miec zadnych zastrzezen, 
ale lojalnie zaznaezam, ze nic tutaj nikogo nie 
rzuci na kolana. tadne tla oraz atrakcyjne 
wstawki filmowe pomi?dzy poszczegolnymi 
partiami nadajq grze pewien, calkiem przyjemny 
w odbiorze, klimat. Skutecznie broni si? tez 
muzyka. Chyba wszystkim milosnikom strzelania 
spodoba si? rozwalka latajqcych pojazdow, w 
bardzo futurystyeznym otoczeniu w rytmie 
muzyki techno? Dla mnie miodzik. Komentarze 
uezestnikdw walki rdwniez sprawiajq wiele 
uciechy grajqcemu - nie ma to jak uslyszenie 
przez glodniki wyrazenia zwykle pomijanego 
przez autorow porzqdnych slDwnikow. 
Uwzgl?dniam tu oczywiscie slowa wypowiadane 
przez ludzi. Bye moze w ostatnim swym 
tchnieniu rdwniez i Obey potrafiq rzucid 
mi?chem, ale niestety bariera j?zykowa... sami 
rozumiecie. Jednak na podstawie intonaeji 
wypowiedzi mozna wysunqc przypuszczenie, ze 
Obey rdwniez nie zegnajq si? z nami i z zyciem w 
nadmiernie kulturalny sposob. 

Jednak pomimo kilku przyzwoitych atrakcji gra 
moze si? szybko znudzic uzytkownikom nie 
b?dqcym zadeklarowanymi fanatykami 
"lat^jqcych" nawalanek. Wprawdzie powielanie 
juz gotowych schematow nie jest wadq, w 
kodcu tego typu zasadq kieruje si? wi?kszosc 
"giercowych" tworedw - ale liezy si? tak ilodd 
"pozyezek”, jak tez sposob, w jaki rozmaite 
znane juz pomysly Iqczone sq w jednq catodc. Tu 
jest raezej drednio - czuje si?, ze gra jest 
wtorna i pozbawiona oryginalnodci. Ale 
jednoczednie nie jest z niq tak zle, by nie 
malazfa wsrod graezy sporo zapalonych 
(napalmem?) milosnikdw. 

fiTArwH 1 Praducent: 
Iff Gold Tree 

Wymagania: Dystrybutor: 
P 90 lub P133,16MB RAM, Piranha Interactive Publishing 
CDx4, Win 95, wskazany 3Dfx. 

Internet: pliahhaiuleractlve;conn 
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1 orpheus to przygodowka - 
film. Klimat, jaki oferuje, 
wionie ci?zk? psychoz? 
przypominajgc? momentami 
Slue Ice czy I have no mouth 
but I mhst scream, tyle ze 

(moim zdaniem) Morpheus jest odrobin? 
latwiejszy w odbiorze dla normalnego czlowieka 
tmnie osobiscie, 
jako ze do 
normalnych si? 
nie zaliczam, 
bardziej podobat 
si? Blue Ice, 
ktora to nazwa 
w slangu 
□znacza... 
krysztalki LSD, o 
czym autorzy z 
pewnosci? 
wiedzieli; no, no...]. Akcja gry 
toczy si? w Arktyce, gdzie 
Matthew Holmes z grup? 
przyjaciof prowadzi ekspedycj?, 
siaj?c? na celu odnalezienie 
ciala swojego ojca, zaginionego 
w Arktyce trzydziesci lat 
wczesniej, W pewnym 
momencie Holmes gubi si? w 
sniezycy i ostatkiem sil dociera 
do, wydajqcego mu si? widmem, uwi?zionego w 
lodzie statku. "Salvation or damnation?" - 
zadaje sobie pytanie (co na polski mozna 
ppzeiozyc, przy zachowaniu rymu, jako: 
"zbawienie czy pot?pienie?"], w momencie gdy 
odkrywa, ze statek ten to Herculania - okr?t, 
ktdrym wyruszyf na swoj? ostatni? wypraw? 
Je9o ojciec. Dokladnie tutaj zaczyna si? wtasciwa 
9ra. Jak si? zapewne domyslacie, gracz wcieli 

Pfusy: 

• infill 

Minusy: 
•hit iftiitfwwiirtit 

□cena: 

tego, co byio przed trzydziestoma laty. 
Sukcesywnie dowiadujemy si?, ze Herculania 
jest miejscem ukrycia pot?znej machiny: 
Neurographicona. Dzieto szalonego naukowca 
Jana Pharrisa wi?zi w stworzonym przez siebie 
wirtualnym swiecie pi?knq Claire Moon, a jego 
zasilanie zapewniajq dusze zamordowanych 
pasazerow Herculanii. Ostatecznym celem 
b?dzie wi?c wyzwolenie cierpiqcych dusz i 
uwolnienie pi?knej Claire, 

Engine gry nie odbiega od typowych rozwiqzan 
stosowanych w przygodowkach. Mozemy 
swobodnie obracac si? o 360 stopni w kazdej 
lokacji i przemieszczac si? z jednego miejsca w 

drugie za pomoc? strzafki. Rozwi?zanie znane juz 
chocby z Return to Zork. Czynnosci, jakie 
mozemy wykonywac, ograniczaj? si? do 
oglgdania przedmiotow i manipulowania 
urzgdzeniami. Muzyka, ktora towarzyszy naszym 
dzialaniom sprowadza si? do nastrojowych 
dzwi?kow, subtelnie przygrywaj?cych w tie. 
Jesli chodzi o glos, to bohater od czasu do 
czasu wypowiada kwestie, ktdrych niestety nie 
mozemy zobaczyc w formie tekstu, co jest dose 
bolesne dla mniej obeznanych z j?zykami obeymi. 
Na szcz?scie dykeja Matthew Holmesa nalezy 
do tych przyzwoitszych, wi?c kto si? wstucha - 
zrozumie, Grafika jest doskonala - filmowa 
jakosc renderowanej grafiki zdecydowanie 
zach?ca do eksploracji sekretow Herculanii, a 
pr?dkosc gry jest zadowalajgca nawet na 
komputerze bez 3Dfx, co ostatnio bywa raezej 
rzadkim zjawiskiem. W chwili obecnej gra 
niestety nie jest jeszcze ukonezona, wi?c nie 
mozemy zdradzic, jakie b?dzie jej zakonezenie, 
ale z tego, co przedstawilem w powyzszym 
tekscie, zapowiada si?, ze fani przygodowkowej 
grozy otrzymajq uezt? na miar? wspomnianego 
w tytule Prisoner of Ice. Czego zyezy wyzej 
podpisany (powinno bye - nizej podpisany, ale 
nasz uktad grafiezny wprowadzil tu pewien, 
ehm, chaos]. 

Numer 04/98 

Lord Yabol 

of (virtual) r Prisoner 
I ^Morpheus_ 

pi tell artykulc jed swiadumie Anzuczir 

Qjli!:!ep? - ottz mm do czynienia imvm i 
MM, * htorvm uwiyziniiy jexl okitt jak i i 
pneaieM wirlualnp (slows tego nie IMi 
ipiiiej dim w p przvpadkn pasuje). 0 czym 

nov.ii? a jra przygntfowBj naaro znaoej limy 

Saar bubble Pr&duclions. zaplowanej 

ttorpheos. i 

iCBj 
si? w Matthew Holmesa, a jego celem b?dzie 
penetraeja statku. Jednak to dopiero poczqtek 
akeji. Bohatera dr?cz? sny, a statek 
okazuje si? bye bardzo zaawansowany 
technologicznie - niewspdlmiernie do 
obecnych mozliwosci, a co dopiero do 
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Czas na par? szczegoldw anatomiczno- 
opisowych. Otoz przeci?tny Slig jest zielonkawy, 
chuderlawy i przygarbiony, kurczowo sciska 
karabin maszynowy, a na gfowie ma cos w 
rodzaju noktowizora. Noktowizor ten jest mu 
srednio przydatny w polowaniach na Abe'a, 
gdyz, kiedy nasz bohater znajdzie si? w ciemnym 
pomieszczeniu, staje si? absolutnie niewidoczny. 
NaJezatoby tez wspomniec, ze Sligowie maj? 
osobliwy j?zyk. Na przyklad, kiedy uda im si? 
ustrzelic Abe'a, kraczq i wydaj? dzwi?ki podobne 
do rozprostowuj?cej si? spr?zynki Cktor? chyba 
maj? w tylku). Na ich obron? nalezatoby 
powiedziec, ze druga strona konffiktu, czyli 
Mudokonowie, porozumiewa si? za pomoc? 
gwizdow i pierdni?c - szanse sq wi?c, 
przynajmniej w warstwie lingwistycznej, 
wyrownane. Z bardziej zrozumialych "efektow 
kakofonicznych" wyrdznia si? "What?" u Sligow 
oraz "Hello", “Wait" i "Follow me" u 
Mudokonow. Co do Mudokonow, to oprocz 
wyfupiastych gat, cechujq si? oni tez 
posiadaniem pewnej istotnej cechy - opanowali 
mianowicie sztuk? kontrolania umyslow. 
Wystarczy, ze chwil? pozawodzq w swoim 
wspanialym dialekcie, a juz kazdy mozdzek w 
promieniu kilku metrow staje si? zagrozony. 
Mozna by pomysled, ze z takimi zdolnosciami nie 
mozna przegrac. Caly bejer polega jednak na 
tym, ze Sligowie zasznurowali g?by wszystkim 
swoim niewolnikom. Na-doktadk? w wielu 
miejscach porozstawiali automaty, ktore po 
"uslyszeniu" pierwszych dzwi?kow zakl?cia 
porazajq "dpiewaka" prqdem - klient z 
przysmalonym kuprem jest juz mniej skory do 
odstawiania arii. I tak z grubsza sprawy si? 
majq. 

Spotykamy si? tu z kolejnq platformowkq. Ale 
takq nietypowq, gdyz na'sz bohater jest 
praktycznie pozbawiony jakichkolwiek srodkow 
ofensywnych. Musimy wi?c, aby zrobid 
przeciwnikowi kuku, umiej?tnie wykorzystac jego 
nawyki i warunki, w ktorych dziatamy. 
Najbardziej podstawowq taktykq jest przej?cie 
umystu jakiegos Sliga. Jest tu jednak maty 
haczyk - aby nasze zawodzenie przynioslo 

Abe ratuje swiat 
Abe's PddvssB 

Ostatnim czasy w swiatku graczy kompulerowych 

pewnycli irzech literek i jednej cyfry • 3DI*. 
niazwa ta porusza wszystkich. Jedni na samq 
wzmiankq o nie] doslajq nadczynnndci gpuczotfiw 
(cn objawla aid migdzy innymi nadmiemym 
wydzielaniem sliny), inni zaS kina na polggg. Ci 
pienwsi przewaznie sq szczqsliwymi 
posiadaczami wymienionego urzqdzenia, drugiej, 
liczniejszej (w Palace, rzecz jaana) kascie 
radoac z owego dobrudziejatwa nalupy nie jeat 
dana. Ppzyjqto alg rdwnlez, 2e gpy akcji nie 
wypoaazone w obstugq 3Dfx-a sg zazwyczaj do$C 
ubogia jedli chodzi n azatg gpalicznq, I nale2y 
traklnwad je jak pniencjalny niawypal (w kaZdym 
aensiB - tzn. oatPo2nie i bez nadmiernych emocji). 
Najwidaczniej jednak panowie z raczej nleznanej 
dnlqd llpmy Oddwnpld Inhabitants pnslannwili 
udowadnld fatsz kpyjqcy slq za tymi 
"nnwnczeanymi ppzesqdami" I atwopzyli Abe' a. 
Napodziny malaga nie przablegly zapewne bez 
kampikacji, cn widad w jego lizjnnnmii ■ wyglqda 
an jak 2aba, ktdra wladnie, w reileklorach lira 
pqdzqcego na nig petnym gazem, dadwiadczyla 
"przeddmierlnaj petpaspekcji". Zacznijmy jednak 
ndpaczglku. 

anakha ~ 

WL B a bfizej nieokre^fanej pfanecie, w 
Km I tejemniczym ukladzie ptanetarnym, 
■ ^ 1sobre dwie rasy rozumne. 
(I ml Jsdnq z nich byfl Mudokonowie, 

J: ^Mjl drugq - Sfigowie, t to Sligowie 
™ wladnie, dzi?ki tenui, ze szybciej 

wymyslili cod takiego jak giwera, stali si? w 
tamtej rzeczywistosci rasq dominujqcq. Nie 
wiedziec czemu otworzyli szerokq sied 

przetwdrni mi?snych, w 
ktorych wykorzystywali 
Mudokonow jako bezplatnq 
sit? roboczq. I wszystko 
byloby w porzqdku, gdyby 
nie dwa drobne szczegoly. 
Po pierwsze - na planecie 
zacz?to brakowac 
z^ierzqtek, ktore dla dobra 
sprawy chciafyby si? przemielic, poza tym 
konsumentom znudzita si? monotonna dieta. 

Wobec takiego obrotu 

sprawy, na 
posiedzeniu 

rady nadzorczej 
przetwdrni 

pojawit si? pomysl - 
zrobmy zarcie z 

Mudokona. Drugi 
powod zaistnienia komplikacji 

w opisywanym swiecie polegat 
na tym, ze niejaki Abe - 
przedstawiciel rasy stojqcej na 
dole tancucha pokarmowego - 
"trzaskar w pracy 
nadgodziny i pieczolowicie 
czyscil podtog? przed sal? 

zebran, w ktdrej wazyty 
si? losy jego gatunku. 

Powodowany 
ciekawosciq zajrzat 

przez uchylone drzwi i 
dowiedzial si? o cafym 

planie. Jako ze perspektywa 
stania si? zawartosci? jakiejs konserwy nie 
przypadfa mu zbytnio do gustu, postanowif 
zwiad. Prawdopodobnie, biegnqc w szoku po 
ustyszanej wlasnie "niewesotej nowinie", nasz 
bohater wyrznql w jakqs wystajqc? rur?, 
poniewaz w jego glowie pojawita si? genialna 
idea oswobodzenia catej swojej rasy. Z drugiej 
strony nie przyszto mu z pewnosciq na mysl, ze 
jest on jedynie postaciq gry komputerowej i jego 
szlachetne cele przyjdzie realizowac graczowi. 



Recenzje 59 

• rownie lajne dla 

Minusy: 

save [nie moina fell robld 

□cena: 

9 

sloitek. mu si minqfi per? sekund, w czasie 
w beveh Slig moze nam podziurewit struny 
ulus owe. Zazwyczai nalezy zatem upatrzyc sobie 

odpowiednlo polozon? platform?, ktdre 

scanie si? nasz? seen?. Po dokonanej inwazji 
zeezynamy w?drowad w poszukiwaniu jakiegoS 

wrogo nastawionego elementu. Kiedy natkniemy 
sie na niego, mozemy go pocz?stowac gorqeym 
otowiem w nalewce olejowej. Kiedy dojedziemy 
do wniosku, ze juz maksymalnie wykorzystalismy 
naszq marionetk?, ponownym zawodzeniem 
wysadzamy jq w powietrze. Schody si? 
zaczynajq, gdy w poblizu obiektu naszyeh 
eksperymentow telepatycznych znajduje si? 
wspomniana wyzej zapjfra z "automatow 
antydzwi?kowych”. Musimy wtedy zastosowac 
inne, adekwatne do "srodowiska", taktyki. 
Troch? ich jest. Mozemy sprowokowac Sliga, 
aby nas gonit i wyprowadzic go poza zasi?g 
macek elektrycznych. Rownie dobrze mozemy 
otworzyc mu pod nogami jakqs gl?bokq 
zapadni?, naprowadzic go na min?, sprawic, by 
spadt w przepasc, lub wprowadzic go w stref? 
deszczu blokdw granitowych o imponujqcych 
rozmiarach. Nie myslcie sobie jednak, ze 
przeciwnicy sq t?pi. Nieraz nalezy si? mocno 
nam?czyc, zanim osiqgnie si? pozqdany efekt 
(znaezy si? - trupal. Czasami trzeba tez po 
prostu siedziec cicho. Przekradac si? od cienia 
do cienia lub wr?cz na paluszkach skradac si? za 
patrolujqcymi wartownikami. Podczas ucieczki z 
“Rupture Farms", kiedy widac tylko zarys 
Abe'a, wyglqda to doprawdy wy£mienicse 
Natomiast niektdre sytuaeje sq przekomiczne. 
Wyobrazcie sobie nieprzyjBfnie nastawionego 
czworonoga, ktory zawzi?de goni Abe "a. Ten w 
ostatniej chwili przeskakuje nad mlnq, 
przerazona bestia prtibuje wybamowa? i znika w 
ognistej kuli wybuchu. Qprbcz telepatii, do 
zalatwienia Stiga od cfssu do czasu trafiajq nam 
si? bardziej rnateriolne SrbtfkJ - kamienie, 
ktdrych uzywamy zwykle do detonaoji bomb na 
CKk. ylogd, orargranaty, Z ciekawszych 
pf' jyslGw mazna jeszcze wspomoied o Elumach 
■ erzchowcach podobnych do strusi, dziqki 
ktbrym mozemy sr? szybko przemieszczad i 
P' tBskakiwad szerokie zapadliska. Przyjazne w 

grze sq swietliki, ktore pod wplywem zakl?c 
Abe'a formulujq zdania zawierajqce uzyteczne 
wskazowki. 
Jak juz wczesniej wspomnialem, Abe chce 
uratowac swojq ras?. Nasi pobratymey ze 
wzgl?du na ciqgte szorowanie podtogi sq dose 

apatyezni, potrzebujq wi?c 
konkretnych wskazowek jak zwiac. 
Poslugujemy si? tu prostym 
slownictwem, o ktorym wspomnialem 
wyzej. Celem jest doprowadzenie 
niewolnika do teleportu, ktory 
przeniesie go do ojezystej krainy. 
Portale te sq dose osobliwe - otoz 
kiedy natkniemy si? na krqzqce w 
kotko ptaki, zaezynamy zawodzic, a 
one tworzq nam drog? do wyjscia. 
Jednak na poczqtku nasz bohater ma 

dose ograniezone umiej?tnosci telepatyczne. 
Musi wi?c dac nog? z zakladow, dostac si? do 
swojej ojczyzny, tarn przejsc proby w dwoch 
krainach, aby ostateeznie powrocic 
triumfalnie i wykoiyystujqc zdobytq wiedz? 
zniszczyc hegemon]? Sligbw. Nie sq oni 
zresztq naszym jedynym zmartwieniem. 
Nalezy tez uwaza£ na baryfkowate psy, 
nietoperze om rdzne krabopodobne 
Swiristwo, kebre pozornie nastawione jest 
pokojowo, jednak w momencie przyparcra do 
muru lub po pojawieniu si? w zasi?gu wzroku 
drugiego kraba zaatakuje bezfifcoSnie. 

Czas powiedziec par? stow o grafice - od niej 
przeciez zaczqlem tm tekst. W wasach 
wspomnianego bombardowenia 3Qfx-em, 
twdrey Abe s Oddysse przypomnieli nam, ze i 
bez tego sprz?tu meins irobto wspaniafe 
wygiqriajqcq gr?< Przerywniki ftlmowe sq 
przepieknie animowane, posiadajq iywe katory 
i niesamowitq atmosfer?. Po przybyoiu do 
ojczyzny Abe'a. podczas przechodzenia z 
jednej lokaqi do drugiej, nie widad 
prektyeznie, w ktbrym momoncie animaejs 
rozpoczyna si?, a w ktbrym kortezy. Tla sq 

przepi?knte narysowane i robiq 
potqine wrraienie- Muzyka natomiast 
jest genial ns i zawsze dopasowano 
do akcjl roegrywajqcej si? na 
monitorze. 

Troch? to dmne. ze bohater, z 
kttirym ma utozsamib si? graez, i 
ktdrego poezynanrami b?dzie 
kterowal przez tydzied tub dluzej. 
wyglqda tak pokraezme. Byd moze 
jest to kwestiq gusto, ktz moim 
zdaniem autarzy mogli stworzyc 

Abe'a troch? milszym dla oka. Rowniez 
charakter gry ma drobny mankament. Jak by 
nie byfo, jest to produkeja, w ktorej nalezy 
wysilic szare komdrki. Nie myslcie sobie 
natomiast, ze refleks jest zbyteezny. Czasami 
moze cztowieka krew zalac, kiedy dziesiqty raz z 
rz?du probuje jednoczesnie ominqc par? 
kolczastych kul, rozbroic trzy miny, uciec przed 
krabem itd. Gra co jakis czas automatyeznie 
robi save, i w wypadku niepowodzenia cofa 
graeza do danego punktu. Gdyby tworcy pokusili 
si? o regulacj? poziomu trudnosci, 
podejrzewam, ze cz?sc graezy nie obdarzonych 
szybkosciq rewolwerowca bez trudu 
wyprzedzajqcego wtasny cieri, rowniez z ch?ciq 
by zagrala. 

Niemniej 
jednak jest w 
tej grze "to 
cos", co 
powoduje, ze 
po dziesiqtym 
nie udanym 
podejsciu 
zamiast lamac 
kompakt z 

grq, 
zaciskamy 
z?by i 

probujemy jedenasty raz. Posiada ona jakqs 
tajemniczq aur?, atmosfer?, ktora potrafi 
naprawd? wciqgnqc w pokr?cony swiat Abe'a. 
I tak trzymac! 

Producent: 
Oddworld Inhabitanls/GT 
Interactive 

Wymagania: Dystrybytor: 
486/100,16MB RAM,CDx2, L.E.M 
Dos/Win 95 lft1,p?je42B]G5 

Internet: http://www.gtgames.com 
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Plusy: 

Mne.nowetrasy 

oiilipa lli 

nowl klerowcy I 

Minusy: 

laklemowu minusy?! 

Maxergl Arne w roll gfov/riej Jed 
tutaj zaistmaia pey/na subtefna, £ 
istotna, zmiana. Gra dziyln bez pr 
Windows 95 i obsiucjuje akceferat; 

Pomijajqc wrazenia wfzualne, jakie 
teraz spotkaniu z^batej karoserii 
mi^kkimi ciatami przechodnidw, me 
b^dziemy mogli cieszyc oozy do hr; 
wyglqdajqcynnf, ciekawyrm lokacjar 
maksymalnie odjazdowymi ivoiorry 
byfa to jedyna istotna i napr-awdr; 
wada gry. Coz to bowiern za przyji 
podziwiac samochody, ktore wyglf 

jeaniik co wynrzydz r; b dz co be 
CARMAGEODON nie jest symulato 
SBmochodowyjii i trudno spodziew 
takiej perfekcji w odz/zorowaniu pi 
szezegolrjWi jak to byio chocby w 1 
W: Z /St/Xfl ! r : 

wydaje rni sip, ze CAR MAG ED DON 
zhslezc sip w lirJze rmstrzdw gier 
sarnochodowych poniewaz jest to 
pr/ekormmn jerJna z lepszyeh prodi 
bardzo doklcidfi 10 nd;f $^no za 

BsFnocbfjdii w tn^me jszdy foczyw 
porn jfij|o pfeKy specials; jetami s 

wielarriecro-VB "to somoc do/; 

CZARNY I WAN 

tot? jtssna nie /a.brskme :uirfi 
I dolycbczasowych, 38 odjazdowych tras, na 

teflrych toei% b$dfre nm tyl&Qfmszii 
"ga biota", ale i rnepewne zym setek 

przypacftowych pnEfioTiodnrfiw. w tyrn 

imflrmeniG. /e yj pek/ecte / gra Zfifcjduja 
rtofiiez TIPS BOOK NiewffiN ksrqzeazkB 

tmtirsii doklecJny apis kazdej trssy plan miasta i 
r o/k!arJ checkpoint to KrdUoe info, Udre 
umieszczono obok op^iti sawiara tafcie riane jak 
typ Erasy fnp Miasto Gtfrntee cry Park 
Narodowy), num&r w ranHrsgu i wrasicie ilo£d 
os6b, ktdre mogg traftd pod W TIPS BOOK 
orinajiferecre rtonioz doktedny npis 3B efektto 
specjal nyeh, kttire zafuntfowah nam bu terry. aby 
Ubarv/iC meco mo noton ne jycie pi r ata 
tfrogaweyo W trakeie wykigu wciqz natykamy 
si^ na kotorowe beezki i niewiatJamij 
zawartodciq. Dzi§ki Lipsflm dowiemy ze owe 
‘puszki Pandory" zawieraj^ takse coda, jak 

Elektryczny Bicz fwyladowania afektryc/fif? 
povraJaiqce nsooy znejcJuitice bUsko aura). 
Stepotfl toczywScm me nasra. Jeez 
przechodnito). Zombi fmies?kartcy me moga 
poruszadL Zombi Gigani (pies< tookrotosc 
wtgfeji] ltd Ws/ystkie efekty sa ograniczonr: 
cresown, co w niektdrycb wypedkaco jest 
prawdziwq iaska dfa ochu i umysfu, Np, jedna th 

starozytno pi rare da schodkovva Ob nan in 

sportowe bobdy Maze i A me rzeezy wiseio 

□szelarriiajtj vvizualnie, a brnrajc rdwmez pod 

uwagp to, h /jranzme lepiej prezentujq si^ 

snenerie. mozemy wreszcie poczuc si^ 

Zrodowolem i sym korikretnych widoczkow 

Poniewaz jestem jednak troch^ zrz^dq to 

wspomn$, ze sliczne czerwone swiatelka st 

w trakeie upartego blokowama kbl me alarr 

nas razqeym, czerwonym kolorem Nie ma 

Gdy nacieszyfem juz ocz^ta gadgetami, z 
mecierpliwoscig otworzytem skrzypiqcq 
szkatuik? zawienajqcq dwie gorqce plytki z 
edycji MAX PACK. Pierwsza to nasz "stary" 
wyprobowany i poczciwy CARMAGEDDON z 



szczegolnie niemifych niespodzianek zawiera 
efekt, ktdry zamienia nasz woz w "bumper". 
Ogluszeni zgrzytem gi?tych blach, b?dziemy 
obserwowac, jak pojazd odbija si? od scian i z 
olbrzymiq pr?dkosciq Iqduje na nast?pnych, 
Petna destrukcja moze przy okazji zmiesc 
biegajqcych w tym piekle ludzi. 

Wspomniane 36 tras zostalo wyznaczonych w 
kilku bardzo rozbudowanych lokacjach 
Dodatkowa plytka SPLAT PACK zawiera cztery 
takie dodatkowe "areny", z gotowymi, 
przygotowanymi specjalnie dla Was 
osiemnastoma trasami. Znajdzie si? tu cos 
zarowno dla zwolennikow cieplych, 
podzwrotnikowych klimatow, jak i dla mitosnikow 
sniegu i lodu. Trasy sq naprawd? pomyslowe i 
zroznicowane. Odnioslem wrazenie, ze 
wykonano je z wi?kszym razmachem niz 
poprzednio. Sq dlugie i wymagajq sporej 
koncentracji, poniewaz zaprojektowano je tak, 
abysmy jak najcz?sciej zwiedzali dna potpznych 
kanionow czy oglqdali podwodne skafki w 
□statnich kilkunastu sekundach zycia. Jest na 
co popatrzec Na pewno traficie do mrocznej 
lokacji, ktora jest niczym innym jak 
rozbudowanym komp'eksem wi?ziennym. 
Surowe, szare bryty wi?ziennych budynkow 
przeplatajq si? z zawieszonymi nad bezdennymi 
otchlaniami wijqcymi si? serpentynami 
autostrad Nie sq to moze radosne widoczki w 
stylu Mega Race 2, ale gwarantuj? Warn, ze 
wywolujq podobne emocje Osobiscie bardzo 
podobala mi si? rowniez kraina, w ktorej 
spotkalem bohaterow... Quake'a [HIL 
Niesmiertelni zolnierze z dziela iD stali zatopieni 
w lodzie, b?dqc niejako niemymi bohaterami 
moich zmagan z opornq, trudnq trasq, gdzie 
zresztq bardzo latwo stracic zycie Coczywiscie 
jezeli gramy na poziomie Easy nie ma takich 

problemdw] 

Jezeli zastanawiacie si?, kto moze si? kr?cic 

wokol wieziema, to informuj?, ze me spotkacte 

tarn nikogo Po prostu w SPLAT PACKu me ma 

ludzi! Cdz, jak wszyscy dobrze wiemy. gra 

przeznaczona jest dla osob od osiemnastego 

roku zycia, wlasme z powodu sporej dawki 

brutalnosci, ktdrq serwuje Chlopcy z SCI poszli 

wi?c po rozum do glowy i wrocili stamtqd z 

gotowym. prostym pomyslem Zamiast zrmatac 

z drog niewinnych, bezbronnych przechodmow 

(przypominam, ze dostajemy za kazdego kredyty 

i dodatkov/y czasJ, pojawily si? neutralne, 

zupetnie niehumanoidalne roboty, ktorych 

rozwalanie me powinno nikogo oburzac 

Oczywiscie rdzmq si? one mi?dzy sobq 

wyglqdem (podnbme jak piesi dzielq si? na 

kategonej ale zaden z mch me wywoluje mnych 

skojarzen mz takie ze wlasme rrjzjechalisrny 

chinski lampion alba blyszczqcy taster fnooo, 

chybs ze ktos ma buinq v/yobrazm? ale w te 

rejony cerizura jeszcze na szcz?scie me 

wkroczyla) Prawd? powiedziawszy opowiadam 

si? tu za poniewaz CAR M AGED DON przy calej 

swojej brutalnosci jest tez swietnq grq 

samochodov/q z rnasq doskonalych tras 

[pokazcie mi dobre wyscigi, gdzie dostaliscie 36 

"rejsow" - teraz plus T8J Oczywiscie 

pozbawiajqc yier? ,:krwistosci" wyrywa si? jej 

Agent Orange 
SZYBKOSC: 15QMPH 

WAGA WOZU: 1.7 TONY 
0-60MPH 7 6 S 

Szalony ex-agent FBI Urzqdzil sobie polowame na 
wszystko, co zawiera okolo pi?ciu lilruw krwL Orange 
jest bohaterem z Wietnamu, postanowil zrobic na 
ulicach prawdziwy "Sajgon" swoim super ci?zkim 

Sedanem 

The Brothers 
Grimm 
SZYBKOSC: 230MPH 
WAGA WOZU: 1 2 TONY 
O-BOMPH: 4 2 S, 

Bracia Grimm bardzo lubiq dzieci Ich karawan 
podwozi szczqtki rozbitych na drodze osob na 
najblizszy cmentarz Jezeli jednak nazwalbys ich 
grabarzami, na pewno by si? obrazili, to dzentelmem 
w kazdym calu, tyle, ze mekompletm umysfowo 

Hammerhead 
SZYBKOSC: 210MPH 
WAGA WOZU: 2 0 TONY 
O-BOMPH: 6.6 S. 

’ Mlotek" mysli, ze jest superbohaterem, w 
rzeczywistosci jest ' inaczej myslqcy 1 lub doslownTei 
polgldwkiem W swojej "pracy' przejawia niepospolity 
zapal Jezeli na mego trafisz, to pozostawi hez zalu 
smakowitych przechodmow. by zezlomowac Two] woz 
z jego zywq zawartosciq 

Ivan the Bastard 
SZYBKOSC: 150MPH 
WAGA WOZU: 1 4 TONY 
0-60MPH: 9,4 S 

Cbz, Iwan ma dwie slabosci Pierwsza to jego 
wyprodukowany na U krai me potworny niczym T-34; 
monster truck Di uga to rnocna, rodzima gorzalka, 
ktorej Iv/an sobie rue zaluie Wddka wprawia go we 
wlasciwy rytm pracy tyle ze jest wdwczas zupelnie 
meobliczalny Podobno kiedys rozwozil mleko ale 

czasy si? zmieruly 

Wanda Lust 
SZYBKOSC: 210rnph 
WAGA WOZU 1 1 TONY 
O-BOmph B 7 S 

Wanda jest zmyslowa lubiezna * n a mi? tna. ale tylko 

woWczati, gdy na rarosem v/idac sva.eze, ezerwone 

Zrjci?ki Jest psychOfjatkr) jak i res/ta towarvystwa. 

t/e, ze to jednak pter; p!?kna Ilmen delikatniejsza - 

zdesyrlowame ladniejsza, od chorby takarjo Psycho 

Psycho Pitbull 
SZYBKOSC: IBOmph 
WAGA WOZU : 2 0 
0-60mph: 9 IS 

Raczej rnalo przystojny, gdy Gi? zobaszy zaczoie 
ujadac i szczekac z radosce Nse adpu&i. dopfito z 
twego wqzu me wyplyno osLatma kr-ooia 
miski ol.ejoV;e;. Putyka .?jk hamburgery 

za.pQrrffjcq swo; e a a v/cjzu ’pamocy dm g ov/e;'*. Ten 
7.6Jty pick■ up jest meiwykh a-Ipormy ea:;.o‘erzenl?. 
faLv/syj zamtm go jak zo'wie, odwracajao do gory 

kto mi [pie :,z:;ka;Ci.e UV o /oVali, 

III) III IIICII HE HD 

niemal serce golq dloniq, ale lepsza gra w 
zmiqkczony, ulizany CARMAGEDOON, niz zakaz 
jego dystrybueji na terenie Polski 

Na pocieszenie dostalismy jeszcze 15 nowych 
wehikutow i swiezy wysyp psychopatycznych 
kierowcow. We wspomnianej ksiqzeczce [TIPS 
BOOK] odnajdziecie krotkq notk? o kazdym z 
gosci (zazwyczaj info o tym, co mu na mozg 
padfo] i krociutkq charakterystyk? wozow 
Kazdy, kto zobaezy samochody w 
CARMAGEDDON podparte mocq akceleratora 
grafieznego, od razu przyzna, ze jest to czysta 
poezja, a jezeli zwroci jeszcze uwag?, z jakq 
finezjq rozlafcujq si? te cuda w trakeie kraks, 
zaeznie si? brzydzic innymi grami tego gatunku. 
W kazdym razie na trasie pojawiq si? obok 
"Mini" [angielski odpowiednik malucha] i 
"Garbusa", czolgi, inne pojazdy gqsienicowe, 
futurystyezne konstrukcje przypominajqce 
jednostki z POD czy szlachetne wyscigowe 
smoki z Ferrari F666 na czele (nie chodzi tu 
chyba o 666 litrowy motor] Warto zwrocic 
uwag?, ze w zaleznosci od 
pojazdu, drastyeznie ulega zmianie rowniez 
zachowanie wozu. 

Na zakoriczeme dodam jeszcze krotkq informacj? 
dla "pajqkow" Dodatkowe levele do 
multiplayera sq bardzo dobr'e, szkoda tylko, ze 
za bary wezmie si? jedyme szesciu zawodnikow 
w sieci. Zabawa i "zywyrm" przeciwnikami 
dodaje grze atrakcyjnosci Jezeli ktos moze, to 
powinien sprobowac sieciowego pojedynku 

CARMAGEDDON MAX PACK to ciekawa, godria 

polecenia propozyeja. Giera zachowala swoje 

walory, pozyskujqc jednoczesrue palet? 

dodatkowych mozliwosci, z obslugq akceleratora 

na czele. Kompromicnwe rozwiqzanie, tlzi?ki 

ktdrernu main a grac w rnniej zabdjczq wersj? 

gryv pozwoli zaslqsc za kierownicq rowniez 

rnlodszyrn wirlzom Osiernnastolatkowie [i wyzej) 

i uks^taltowanq, rue zwichro’wanq psyche 

zasiqdq natnmmst do CARMAGEDDONu, kldry 

powali ich na kolana swoirn wizunlnyrn 

hognet'/yern. Pozostaje jedynie zaprosic do yry. 

co tez nimejszyrn czyrii? 

'4A£flO« 
Prudncent: * 
SCI & STAINNLES l 

Wymagania: 

DosAVin 9&, 30fx 

Internet: 

Dystrybutor: 
opiimwsSA 
mm )mmi 

o.uk 



Racenzie 

Na-Krul i ul 
Hellfire 

Tak najproSciej mozna by scbarakleryzowall 

najnowszy, i jak do tej pony jedyny - zreszta 

oficjalny, dodaiek da Diablo, gry zapewne dla 

niejodaega osabnika knllowej. Diaczego za 

pomocQ tych akrt wyrazdw? Ana z tego 

prostage pawoda, ze Na-Kral to imig Banana, 

ktdrego trzeba bgdzie z tego plana przeppdzid, ul 

natomiast jest dpugim z czekajgcycb na Mika 

podziemizwystrojeoijakozywo 

przypomlnajycyffl drugs czesfi Obcych. 
Allor 

ellfire miedci si? w calodci na 

jednym kompakcie, ktory na dobr? 

spraw? trzeba do czytnika wlozyc 

tylko raz - podczas instalacji; 

pozniej jego miejsce w "wirdwce" 

Ponizej 

po prawej: 
Pomleszanledwtich 

Swiatdw: Ottcych... 

*7S 

ze smiafkdw 

Mnich [Monk] 
Oficjalnie jedyna nowa postac, w kazdym 

razie na pewno jedyna posiadaj?ca nowy 

wizerunek. Stylizowany na wschodnich 

mnichow wojownik wtada bardzo dobrze 

wszelkiego rodzaju patami, ale jego umiejptnosci walki 

wr?cz, w czym pierwowzor si? przeciez specjalizowat, pozostaj? 

niestety bez zainstalowanego patcha daleko w tyle. W kazdym razie 

kijaszkiem moze potraktowad paru wrogdw za jednym zamachem, 

a ciosy wyprowadza nim szybciej niz wojownik mieczem - jedynie 

szelma [wolne tlumaczenie stowa Rogue, czyli luczniczki] jest ze 

swoim lukiem nieco szybsza. Poczgtkowe wspdtczynniki to 25 

punktow sify, 15 magii, 25 zrpcznosci i 20 zywotnosci, startuje z 

45 punktami zycia i 22 many, a na poziom obydwa zwipkszaj? si? o 

dwa. Znaczenia specjalnej zdolnosci - Poszukiwanie - nie trzeba 

chyba tlumaczyc, wystarczy zerknqc do ramki z pi?tym kr?giem 

magii. Ogolnie postac dose zrownowazona, moze zarowno niezle 

czarowac - w kazdym razie lepiej od luczniczki - jak i dac po tbie, bo 

limit sily jest od szelmowskiego trzykrotnie wyzszy. Czyli jesli nie 

miafes jeszcze swego ulubienca, to wlasnie go znalazles, no chyba 

ze chcesz skorzystac z postaci ukrytych... 

zajmuje oryginalny kr?zekz Diablo, bez ktdrego 

zresztg nie ma nawet co o graniu marzyc - b?dz 

co b?dz, jest to tylko mate rozszerzenie 

standardowych mozliwosci gry, a nie odr?bny 

produkt. Przy tym, jako ze instalacja to tylko 

nieco ponad sto pi?cdziesi?t megabajtdw, zbyt 

wielu cudow spodziewac si? raezej nie nalezy - 

w koncu produkt Blizzarda liezy sobie okoto 

pipciuset mega, a zawiera tylko trzy postacie i 

cztery rozne "wystroje1' podziemi, po cztery 

poziomy kazdy. Po dokonaniu prostych obliczen 

wychodzi nartj, ze w Hellfire powinnismy 

oczekiwac jednego nowego wystroju lochdw i 

jednej nowej postaci, ale na szcz?scie nie jest az 

tak zle. Juz ze wst?pu dowiadujemy si? co nieco 

Piusy; 
* aawiitDbiEerawlE. 
* *mm 
■ iwtpnflfito 
* mrnwh 
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Ocena: 

B 

o dwoch nowych rodzajach podziemi - kazdy 

oczywidcie ze standardow? "gl?bokodci?" 

czterech pi?ter, ale aby moc je zwiedzic, trzeba 

najpierw "zaliczyd" przynajmniej osiem 

poziomdw katedry, czyli innymi slowy - oczydcid 

katakumby z szerz?cego si? w nich plugastwa. 

Wtedy dopiero chtop zajmuj?cy si? swymi 

bodajze trzema krowami skieruje nas na 

oczyszczanie swego pola z wrednego "czegos”, 

ktore to "cod", po zniszczeniu, odstoni zejdcie 

do gniazda petnego niezbyt milych zmutowanych 

owaddw, tudziez zupetnie niemitych owadzich 

demondw. Na ostatnim poziomie "ula" czeka 

oczywiscie jego gtdwny larwowaty szef, ktory 

po krotszym b?dz dluzszym procesie negocjacji, 

w ktorym nieoceniony okazuje si? dobry miecz, 

tudziez duzy zapas many, z ulg? pozb?dzie si? 

mapy otwierajqcej przejdcie do krypty. 

0 ile nie wszystkim klimaty z Obcego, w 

gotyckim fantasy, przypadn? do gustu, o tyle 

krypta jest juz niczego sobie, i do tego 

wykonana zostala po prostu perfekcyjnie. 

Pocz?wszy od muzyki, przez wystrdj wn?trz, po 

zamieszkujqce j? potwory jest po prostu 

demonieznie pi?kna. Z law? wybijaj?c? z podtogi, 

putapeqzk? zamieniaj?c? na chwil? nieszcz?snika 

w kamieri? Jest czadowo, zwtaszcza gdyby 

pograd sobie w sieci. Ale tu natrafiamy na 

najwi?kszy zgrzyt - opeji tej nie przewidziano! 

Fakt - zwi?kszona obj?tosd catodci nieco to 

rekompensuje, ale nie oszukujmy si? - maj?c w 

pami?ci Fallout przechodzenie tego w pojedynk? 

to raezej srednia przyjemnodc... 

Po raz drugi mog? jednak napisad, ze nie jest az 

tak zle. Prostym trickiem mozna sobie, 

istniej?c? zreszt? w kodzie gry, sieciowk? 

wlgczyc. No, chyba ze zainstalowalidmy sobie 
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tajemniezymi posggami czy ciemnym kamieniem 

uzytym do budowy... Trzeba to zobaezye na 

wtasne oezy, usfyszec na wtasne uszy, bo opisad 

si? tego nie da. W kazdym razie po pokazaniu 

wrednemu demonowi, czyja sprawa jest 

sluszna, wypada wzigd pozostawione przez 

niego podarki i wrocic do nieszcz?snej katedry 

po Diablo. 

Gldwny bohater zostal jednak tym razem nieco 

"podpakowany11, wi?c juz tak latwo, jak 

ostatnim razem, nie b?dzie. Ale glowa do gdry! 

S? przeciez nowe czary, nowe przedmioty, 

wypada wi?c jedynie nieco bardziej uwazac. 

Nowodci zdobyc mozna przy tym nie tylko w 

czasie nowych questow - pelno ich rowniez w 

samej katedrze. Od przenosnych pulapek, lasek 

uzupefnlajgcych man?, po zupetnie now? bron 

czy czary. Co na przykfad powiecie na tuk 

strzelaj?cy paroma strzafami naraz? Albo na 

patcha... W ten sam sposdb mozna otrzymac 

dwie nowe postacie: Barda i Barbarzync?. Bard 

jest moim skromnym zdaniem tym, co tygrysy 

lubi? najbardziej. Teoretycznie, patrz?c na 

wspoiezynniki, postac ta jest obrzydliwie wr?cz 

dredniasta, ale za to: a] czaruje najlepiej ze 

wszystkich, no moze prdez maga; b) z tuku sieje 

jak fuezniezka i c) jej zdolnodci? specjaln? jest 

Identyfikacja. Takze Barbarzyrica jest 

NumerB4/ti 
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interesujgcg propozycjg, zwtaszcza dla 

cierpigcych na magio-wstr?t, gdyz czarowac nie 

potrafi prawie wcale, ale ma w zamian rosngcg 

na kolejnych poziomach odpornosc, w 

poslugiwaniu si? toporem, tudziez palkg jest 

najszybszy, a dwur?czny miecz trzyma 

jednor?cznie. Poza tym wpada jeszcze w szal 

bojowy. No ale i tak wol? barda z dwoma 

mieczami, po jednym w rgczce, rownie zresztg 

pi?knej co delikatnej... No, no - nie myslcie 

sobie - jakby jeszcze ktos nie wiedzial, to bard w 

wydaniu Sierry jest rzecz jasna kobietq. 

Obydwie postacie majg takze mozliwosc 

atakowania paru gosci naraz; wystarczy, ze 

barbarzyrica nie ma tarczy, a bard walczy 

dwoma mieczami, przez co mnich jest juz tylko 

taki sobie... 

Po lewej: 
...ora? peflekcyjnej golycldei tanlasy. 

I coz wypada napisac na zakoiiczenie? Ze gra 

jest super i w ogole? Raczej nie. Po pierwsze, 

jest to jednak tylko zr?cznosciowa nawalanka, 

ktorej do RPG (vide Fallout] jeszcze bardzo 

daleko. Poza tym patch umozliwiajgcy wybor 

Barbarzyncy i poprawiajgcy przy tym par? 

bt?dow uniemozliwia gr? sieciowg, a jest to 

jedyny bastion, gdzie Diablo z Hellfire mogloby 

si? jeszcze niezle powodzic. Tak wi?c zobaczyc 

warto, zwtaszcza krypt?, pograc takze nie 

zaszkodzi, ale nie specjalnego to obecnie nie 

jest. Trzeba si? niestety pogodzic z myslg, ze 

powazniejsze zmiany zajdg dopiero po ukazaniu 

si? Diablo 2. A ze koniec roku juz niedfugo - w 

koncu to tylko osiem miesi?cy - wi?c... 

PS. Wskazowki jak "mieszac” znajdujg si? na 

jednej z plytek dotgczonych do tego numeru. 

■ 
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Wypaczenie (Warp] 

Lepszg nazwg bytoby Zakrzywienie Przestrzeni. Jest to 

prymitywniejsza wersja Portalu do Miasta - pozwala 

na jednorazowg podroz w sgsiedztwo najblizszego 

przejscia mi?dzy poziomami. Poniewaz jest to tylko 

najblizsze przejscie, wi?c rownie dobrze moze to bye 

zarowno wyjscie jak i zejscie nizej... 

Poszukiwanie (Search] 

Znowu lepszym okresleniem bytoby slowo Badanie. Po 

rzuceniu tego zakl?cia wszystkie dajgce si? podniesd 

przedmioty otoezone zostajg niebieskg poswiatg, 

odpada wi?c ich zmudne poszukiwanie po omacku, jak 

to w ciemnych bgdz zasmieconych miejscach miato 

zazwyczaj miejsce. 

Odbijanie (Reflect] 

Tym razem nazwa w petni oddaje efekt - kazdy 

atakujgcy bardzo szybko pozna sit? wtasnych ciosow. 

Zakl?cie nie chroni niestety maga, sluzy raczej do 

wymierzania sprawiedliwosci zgodnie ze starozytnym 

prawem "oko za oko, zgb za zgb". 

Szat bitewny (Berserk] 

Mimo obiecujqcej dla wojownikow nazwy jest to 

zakl?cie czysto defensywne, rzucane w dodatku na 

wroga. A to ze rzuca si? on potem na najblizszy 

ruszajgcy si? obiekt, jest tylko efektem ubocznym - na 

kirns si? w koncu musi wytadowac, a ze to przyjaciel, 

coz... 

Sciana btyskawic 

(Wall of Lighting] 

Efekt stuprocentowo zgodny z nazwg - po prostu 

murekz milutkich wytadowan. Bardzo przydatny przy 

wycofywaniu si? na z gory upatrzone pozycje, gdy 

gonigey sg odporni na ognistg wersj? zakl?cia. 0 

przypadkach potworow odpornych na obydwa rodzaje 

zakl?c lepiej w tym miejscu nie wspominac... 

Catopalenie (Immolation] 

Ostatnia deska ratunku przy walce w okrgzeniu i 

jednoczesnie najbardziej efektowny czar z dajgcych 

wtadz? nad ogniem - dziesigtki odlatujgcych 

promieniscie od maga Kul Ognistych sg widokiem 

przepi?knym, chociaz dla znajdujgcych si? na ich drodze 

jednoczesnie ostatnim... 

Numer 04/96 
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Quake 
^rzydziestu 

r Podniebny wojownik 
I Air Warrior III_ 

Jak gtosi hasto reklamowe jednej z tirm, dopiero 
siec to komputer. Prawdziwosc tego twierdzenia 
wychodzi ostatnimi czasyina naszym, 
"pozrywkowym" podwopku. Wystarczy w ftoncu 
pograc chociazby w Diablo czy w Qnake'a 
saoieoio, a pozoiej w Sieci - sg to wowczas 
praktyczoie catkowicie ioae gry, i oie trzeba 
chyba oikooio mowic, jaki rodzaj zabawy jest 
bardziej wciggajgcy... 

ALLOR 

hie tylko te dwie wspomiane 
Iprodukcje pokazujq swoje 
Iprawdziwe oblicze dopiero w grze z 
Izywymi przeciwnikami. Wystarczy 
|cho.4by;wspdmnied ostatniego X- 

Vlnga czy nawet jednq z ostatnio 
opisywanych wersji Mah Jongga. A zresztq, po 
co tracic miejsce na ich wymienianie, przeciez 
praktycznie kazda nowa gra ma opcj? 

Po prswej; 
Nlhnunvlli, ilcMit 

liarifzD dQbne. 

dwoch 
zawodnikow, 
skoro w AW w jednej 
Przestrzeni moze zmagac 
Sl? w.bojach do stu dwudziestu v 
zgdnych wrazeri pilotow? Fakt, ze 
staw'a to duze wymagania co do 
jakosci polqczenia, ale za to efekt jest 

panstwa z trzema rodzajami sprz?tu - 
japonskim, afianckim i niemieckim - kazdy 

powinien zatem juz na poczqtku znalezc 
tu cos dla siebie. Wst?p jest zatem 

mily, ale pozniej bywa juz roznie: 
wiadomo - po pewnym czasie 

jedna ze stron zdobywa 
miazdzqcq przewag? nad multiplayer, z czego coraz wi?ksza liczba 

udost?pnia powszechnie wykorzystywany w 
Internecie protokol TCP/IP Zamiast "wyliczanki 
przejd? wi?c od razu do opisu czegos, co 
nazywa si? Air Warrior i pozostawia wszystkie 
wczesniej wspomniane tytuly daleko w tyle pod 

co najmniej jednym wzgl?dem - liczby 
zmagajqcych si? ze sobq na jednym 

terenie graczy. 
No bo co z tego, ze X- ^ 

Wing to bodajze 
szesnastu, a 

przynosL Z takiej 

pulapki wybrni?to tu 

jednakwsposob 
bardzo 

pomyslowy - 
co pewien 

^•czas teatr 

innymi i 
e 

jej 
przeciwnika zbyt 

wielkiej 
satysfakcji 

dziatan jest po prostu resetowany i wszystko 
zaczyna si? od poczqtku, 

W wyborze swego ulubienca, poza wlasnymi 
preferencjami wyniesionymi z ksiqzek, tudziez 
innych gier, wypada si? kierowad przede 
wszystkim jego opisem w samym programie. W 
dost?pnej encyklopedii zawarto bowiem 

wi?kszosc potrzebnych do podj?cia decyzji 
danych fqcznie z rysem historycznym 
ilustrujqcym reakcje graczy na dany typ 
maszyny na przestrzeni ostatnich dziesi?ciu lat 
- to posiada juz idea gry on-line w Air Warriora, 
Pomimo bardzo duzej rdznorodnosci tak na 
prawd? liczy si? bowiem w walce tylko par? z 
nich - pozostafe sq niestety zbyt slabe, by moc 
si? z nimi mierzyc i latanie nimi to domena misji 
historycznych, 
Podstawq w walce sq oczywiscie nie 
poszczegolne samoloty, a cale dywizjony, 
zarowno mysliwskie jak i bombowe - ktos w 
koncu te fabryki niszczyc musi. Zdarzajq si? 
takze misje transportowych Dakot, gdyz 
przeprowadzenie ataku spadochroniarzy jest 
jedynym sposobem zaj?cia wrazego lotniska, 
Dywizjony tworzone sq przez samych graczy, 

oszafamiajqcy. Tym bardziej, ze%valka nie ma 
charakteru jakiejs beztadnej strzelaniny - chodzi 
w kodcu o poprowadzema swojegfl -"partstwa" 
do zwyct?stwa, a to osiqgriqd moina^dynie 
przez zaj^cte lotnisk przecEwnika, tudziez 
ntszczenie jego fsbryk, czego skucki bardzo 
niekcrzystnie odbijajq st? na iloSci dost^pnego 
dla aiego sprzftu j tym samym ilodci rzucanych 
przeciwko nam ail. W trakcie- kampanii 
rozgrywajqcych si# w czesach drugiej wojny 
&vifitowej dostqpns sq bowiem trzy umowne 
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t?cznie z takimi detalami jak motto czy 
emblemat. Do tych bardziej znanych na 
pocz?tku oczywtecie nie b^dziemy miec dost?pu, 
ale tych otwantych dla wszystkich jest na 
szcz?scie tez cafe mnbstwo. Plany misji to takze 
sprawa samych uczestnikow - dzi?ki 
dot?czonemu edytorowi zdobywamy pewnoSd, ■ 
ze monotonnoSc w tej grze to wlasciwie puste 
slowo, a wykonywane zadanie odpowiada 
aktualnej sytuacji na froncie. .Co pewien czas * 
zdarzaj? si? takze specjale wydarzenia w postaci 
misji historycznych - tutaj wszystko jest 
wprawdzie ustalone z gdry, ale za to zabawid 
si? mozna vy zmian? biegu historii. 
Poza podzialem na paristwa i okresy historyczne 
- bo oprbcz drugiej wojny swiatowej dost?pna 
jest tez pierwsza z jej slynnymi dwu i 
trdjplatowcami, oraz konflikt w Korei z 
odrzutowcami - istnieje takze dodatkowy podzial 
na strefy dla pocz?tkuj?cych i zaawansowanych. 
Rozni? si? one mi?dzy sob? przede wszystkim 
stopniem realizmu w zachowaniach maszyn - w 
najwyzszym rozbieznosci co do reakcji 
samolotow na ruchy dr?zkiem s? calkiem spore, 
a wymagania stawiane pilotom - znaczne. W 
walce kolowej w przypadku wi?kszo£ci maszyn o 
korkociqg bowiem nietrudno, a z wyjSciem z 
opresji bywa rdznie - czasami zreszt? brakuje 
po prostu wysokoSci nawet na szybki skok ze 
spadochronem, a co dopiero na jakies bardziej 
wyszukane manewry wyprowadzania... 

W czasie zmagari nie jest si? jednak 
ograniczonym do fotela pilots. Rownie dobrze 
mozna si? zaci?gn?c na stanowisko strzelca w 
bombowcu. Pozycja z pozoru niby bardziej 
komfortowa - odpadaj? w koncu starty i 
l?dowania, ale w czasie ataku wroga roboty jest 
tu az nadto - trzeba przeciez bronib swego 
pilota, bo ten w wi?kszosci przypadkdw zbyt 

wielk? swobod? msnewru nie dysponuje i sem z 
tarapatdw rsczej nie wyjdzie: Jebfi natomiast 
chwilowo nie ma si? ch?ci bderwania od matki 
ziemi, to do dyspozycji pozostaj? jeszcze pojazdy 
naziemne - jeep z karabinem maszynowym lub 
Ruchome Stanowisko Obrony Przeciwlotniczej 
na Podwoziu Ggsienicowym pomocne w 
odpieraniu bezpodrednich atakow na pasy 
startowe, tudziez T-34 do bezposredniego 
najazdu na wroga. Jedyn? wad? pojazdow 
naziemnych jest niestety brak ich 
zroznicowania, tzn. wszystkie paristwa maj? do 
dyspozycji te same jednostki, ale w koncu jest 
to, przynajmniej na razie, gra lotnicza, a nie 
kompleksowy symulator pola walki. 
Co do samego pola walki - wiadomo, ze bez 
komunikacji ze skrzydtowymi zbyt wiele si? nie 
zdziafa. Na tym froncie wychodzi jednak jedna 
niedogodnosc: komendy wydawane s? z 
klawiatury, co niestety wymaga ich 
zapami?tania i pozniej bezbl?dnego wpisania w 
czasie walki... A kto w tarapatach ma czas na 
"flight, help"??? Ale po pierwsze przy takiej 
roznorodnosci trudno niestety o przypisanie 
wszystkiemu skrotow klawiszowych, a poza tym 
w grze wprowadzono cos znacznie lepszego - 
prawdziwe radio. Wystarczy karta audio z full- 
duplexem plus mikrofon i juz do szesnastu 
graczy moze si? ze sob? porozumiewad na zywo. 
Bez przestojdw, patrzenia na klawiatur?... I co 
dziwne - to na prawd? dziala, chod moze nie 
przy korzystaniu z modemu, zwlaszcza w 
godzinach szczytu, ale coz - cod za cos. Dalsze 
urealnienie rozgrywki wymaga, prdcz stalego 
l?cza, uzycia joya z Force Feedbackiem - do 
prawdziwych doznan wymagany jest juz tylko 
brat do poruszania krzeslem, gdyz reakcje 
dr?zka s? po prostu perfekcyjne. 

To wszystko bardzo fajne, ale co gdy sieci brak? 
I w tym wypadku nie jest zle. Sterowanie 
skrzydtowymi wymaga niestety klawiatury - 
zapomnied mozna o dynamicznych kampaniach, 
ale cala reszta pozostaje. Super realistyczne 
zachowania samolotdw, czterysta pi?ddziesi?t 
misji - czego chciec wi?cej? Ale nie, czegos 
jednak mozna tu z?dac - odnosi si? niestety 
wrazenie, ze gldwny nacisk polozono na dwa 
teatry drugiej wojny: Pacyfik i Europ?, traktuj?c 
pozostale, tzn. Kore? i I WS nieco po 
macoszemu - kampanie dost?pne s? jedynie w 

Jakie podsumowanie? Jedli oczekujesz 
superrealizmu, urywajqcych si? skrzydel, 
korkori?gtiw w najmntej odpowiednich 
momentach i pomrtiku tfokowych silnikbw, to 
jest to gra dla debie, niezaleznie czy sied masz, 
czy nie. Jedli wi?ksz? wag? przykiadasz do 
grabki, to takze za bardzo narzekab nie b?dztesz 
■ pod warunkiem, ze nie oczekujesz po Air 
Warriorze Ifl perfekcyjnej graficznie strzefankt. A 
jedli masz sled i joya i Force feedbackiem, to 
wyboru wfsbcewie nie masz - dodaj do oceny 
dwa i p?d£ do skiepu... 

PS. M\\ mesz tylko jedno i dwojga, to dodaj 
polow?, ale do sklepu tez biegnij, chod moze nie 
tak szybko... 

Piusy; 

- jo 121 nsttw Steel 
* ftm\ reallut 
■ dadanoucvlMii) 

sawtfii 

Mwniiicn 
- eitltormp 
* iiOftisiiuesmti 

iidriJBvcJi oamniainw 

Minusy: 
-nil uramwiuii 
* nMTiliiisiTbtati 
■ wmwmw 
nniEMNAlIiiKg 

uyen pierwszyuii, w pozostaiycn mamy jeayme 
pojedyneze misje, ale za to przy pomocy edytora 
mozna liczb? dost?pnych potyezek samemu 
dowolnie rozszerzye. Powazniejsz? wad? s? 
niestety umiej?tnosci komputerowych 
strzelcow, ktorym zupelnie nie przeszkadza dym, 
mimo ze sam nic przez niego nie zobaezysz, 
przez co zniszczenie dymi?cego bombowca jest 
wlasciwie niemozliwe. 
Troszeczk? razi takze malo urozmaicony teren - 
mimo ze dodano w koncu obslug? kart 3D, nadal 
jest on pfasciutki, jesli nie liezyd zdarzaj?cych 
si? niekiedy samotnych gdr, a widoki na ziemi to 
bajorka, rzeki, fabryki i miasta, ale zero drbg 
czy lasow. No, ale w kobcu walczy si? w 
powietrzu - a niebo zrobione jest wlasciwie 
perfekcyjnie. 
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Wytrwali czytelnicy CDA pomigtajg zapewne, jah intensywnie zachwycatem sip w potowie ibiegtego 
roku m Privateer 2. Mingle juz irnclig czasu i przyszla kolej na kolejnq gierkg, ktAra wywotalaby 
rPwnie entuzjastyczne reakcje - mnze dlategn, ze jest ona rdwnoczesnie tak bardzo podobna, a zarazem 
tak inna nd hilu z ahieglego sezonu. Zanim zaczng rozpisywac sig nad zaletami Subculture, uprzedzg 
tylko, ze ucena i tak wynosic bgdzie 9/10, wipe mozecie nawet nie czytac receuzji, a po prostu rilbzyC 
do sklepow po zakup. Jest to jedna z naprawdg niewielu produkcji, ktfire po prostu nie uiogg bye 
krytykowane przez nikogo. Ale do rzeezy: 

LordT 

U gory: 
V/podwadnimiMe 
Subciillnre rolneznaleffi 
nawet Mechy I to z napedem 
nukteamyni. 

U dolu: 
flkwarium w pelnej krasie. 
W Subculture pojawia sie 
20 galunkow ryb, a 
wszystkie wygladajq 
wyjgtkowo efeklownfe. 

Co do sprz^tu - lodz jest tylko jedna, ale mozna 
jq rozbudowyWac, wzbogacajqc o rozne. 
elementy (wzmocnienie kadtuba, tareze 
antyradiacyjne, nowe bronie i urzqdzenla itp.), a 
takze mnostwo dodatkowych akcesoriow 
ulatwiajqcych zbieranie podwodnych smieci. 
Tutaj maly tips: rzeezy holowane magnesem lub 
hakiem trzeba zrzticad do doku towarowego, 
dopiero po wykonaniu tej czynnosci bpdziemy 
mogli wejsc do "normalnego1’ doku dla todzi, 
Przy tym hoi jest dose niewygodny i znaeznie 
zmniejsza manewrownosc i prqdkosd todzi. 
Jednak kiedy znajdziemy si? w miescie, nie 
musimy sprzedawac towaru. Zostanie on 
automatyeznie przeniesiony do ladowni, teraz 
mazemy spokojnie plyriqc tam, gdzie uzyskamy 
za niego duzo wiqkszq cenq. Jesli juz jestesmy 
przy cenach, to nieprzetworzony metal najlepiej 
sprzedawac rafinerii. To samo dotyezny thorium 
- minenalu radioaktywnego w postaci 
pomaranczowych krysztatkdw, ktory zbieramy z 
dna, Natomiast w rafinerii kupuje si? 
przetworzone surowce i sprzedaje si? je z 
zyskiem gdzie indziej. Oto opis najlepszego 
szlaku handlowego: w Beluga Basin zakupujemy 

'my od pomyslu. Jest prosty, ale 
genialny. Aby wymyslid cos tak 
"zakrpeonego", trzeba rzeczywiscie bye 
wyposazonym w umysl geniusza- 

anta. Otoz akeja Subculture 
toezy si? w naszej rzeczywistosci, ale w tej jej 
czqsci, o ktorej nie nie wiemy. Przybrzezne 
wody oceanu zamieszkujq istoty podobne do 
cztowieka, tyle, ze sq one centymetrowej 
wielkosci. Majq swoje panstwa, sprz?t, bron i 
lodzie podwodne i oczywiscie ambieje, co 
powoduje, ze swiat, w ktorym zyjq nie nalezy do 
najbezpieczniejszych. Genialnym pomysfem jest 
sposob, w jaki stwory te (niestety rasa 
podwodnych krasnoludkow nie otrzymala od 
producenta zadnej nazwy] uzyskujq surowce. 
Aby otrzymad metal wykorzystujq wyrzucone 
przez ludzi do wody puszki, kapsle po piwie i 
monety; natogi zaspokajane sq natomiast 
odpowiednio: tytoniowy - przez niedopatki (jedna 
sztuka starezy kazdemu na miesiqc), a 
alkoholowy - przez piwo z wodorostow. Sq 
nawet narkotyki uzyskiwane z pewnej rosliny 
morskiej. 

Swiat szelfu podzielony jest mi?dzy trzy frakcje: 
Imperium Procha - stechnicyzowanq, 
nastawionq na naukowy i militarny rozwoj 
organizacj?; Bohine - panstwo meneli i leni 

(inaezej nie da si? tego okreslic, zresztq to 
samo, tylko innymi slowami, mdwi o nich 
instrukeja] oraz Bractwo (Broterhood) 
zajmujqce si? wydobyciem i przetwarzaniem 
surowcow oraz handlem z oboma 

stronnictwami, Oprocz tego sq jeszcze piraci, 
ktorych jedynym celem jest destrukeja (nasza 
lub ich - jesli przejmiemy iniejatywq). [\lasz 
bohater, Bubba Kosh (coz za imi?! przypomina 
mi si? Najwyzszy Bulp z Dragon Lance), jest 
wolnym najemnikiem, ktory rozpoczynajqc gr? 
pozostaje w neutralnych stosunkach ze 

wszystkimi frakejami (z wyjqtkiem piratdw, z 
ktorymi wszyscy majq na pienku). Jesli jestesmy 
juz przy gtownym bohaterze, w ktorego przyjdzie 
nam si? wcielic, to o znakomitym poczuciu 
humoru autorow scenariusza swiadezy fakt, ze 
jego pojazd to zofta lodz podwodna (Yellow 
Submarine - doweip zrozumiaty wylqcznie dla 
melomanow lubiqcych The Beatles). Co jest 
celem gry? To samo co w Privaterze, czyli 
handel i wykonywanie zadan, zlecanych nam 
przez obydwie frakcje. Handel i zbieranie smieci 
(surowcow) to, szczerze mowiqc, o wiele 
bardziej optacalne zaj?cie niz misje, ktore 
kosztujq nas mnostwo specjalistycznego 
sprz?tu, tak ze nie zwracajq si? wtedy nawet 
koszty eskapady (nagrody sq dose niskie). 
Jednak realizaeja zlecen jest istotnq czqsciq 
warstwy fabularnej, wipe nie mozna z nich 
zrezygnowac, zresztq sam handel bylby nudny. 
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nie miatem z programem am jednego problemu. 
Dawno juz nie zdarzyto mi si? widziec czegos 
takiego, Wiem, re "niezawieszanie” si? gry 
powinno bye normq, ale dlugoletnia pnaktyka 
graeza przyzwyczaita mnie do sytuacji zupelnie 
odwrotnej - dwaj moi prywatni laureaci w 
konkursie rolniczym tburak stulecia) mianowicie 
First Encounters i Daggerfall (b?dqce 
jednoczesnie moimi ulubionymi produkejami) 
sprawily, ze jakosc technicznq Subculture 
przyjmuj? jak dar bozy, No cdz, najwyzsza pora 
koriezyd zachwyty i wracac za stery. Uwi?zieni 
naukowey czekajq na uwolnienie z wi?zienia 
Aquatraz tkolejny doweip autorow], wi?c 
zegnam si? bulgotliwym pozdrowieniem z dna i 
zach?cam do zapoznania si? z Subculture 
chobby z wersji demonstracyjnej. 

Praduoant: 
U&t$o/i/Crltoii3fl Studies 

WymagaBia: Dyatrybutor: 
F90,16MB RAM,00x4. LEM 

lef.TO 6438165 

misj? ukonezytem juz za drugim podejsciem. To 
tyle odnosnie samej gry i ptynqcej z niej 
satysfakeji. 
Teraz nalezy wspomnieb o stronie technicznej. 
Tutaj gra powala jeszcze bardziej. Subculture 
obsluguje 3Dfx, Power VR, Renderition Verite i 
D3D - bez zadnego dopalacza grafiki, ale i tak 
jest tadniejsza od wszystkiego, co dotqd 
widziatem jesli chodzi o ten konkretny gatunek. 
Jedynym jej potencjalnym konkurentem mogtoby 
bye Arhimedean Dynasty, ale Subculture tak 
czy siak wyglqda bardziej atrakcyjnie. 
Niesamowite efekty swietlne, doskonaly engine 
3D, dwadziescia gatunkow ryb, rozne rodzaje 
roslin i typy podloza, dziesi?c typow lodzi 
podwodnych, mozliwosc poruszania si? w 
dowolnym kierunku, podzial na dzien i noc... To 
tylko stowa, ktore jednak, mimo ze w niewielkim 
stopniu, mogq opisac, jak prezentuje si? swiat 

Po lewej: 
PoiTzlwlalmypotcoe 3DFX. 
Co prawda bez nlego lez nie 
wyglpda tie, ale.... 

P 90 i 16 MB RAM i na takim konfigu tez nie 
jest z nig zle. Krotko mowiqc: Subculture rzuca 
na kolana. Na forum redakcyjnym poddalem pod 
dyskusj? projekt, by otrzymala ona maksymalnq 
ocen? 10/10 - zostanie to uzgodnione podezas 
ogolnej dyskusji, ale nawet, gdyby si? nie udalo 
- 9/10 tez wiele nam mowi na temat tego, z 
czym mamy do czynienia. 

Co do wad: podezas jednej z misji gra si? 
zawiesila. Po wejsciu na stron? WWW 
producenta od razu znalazlem patch z 
wyszczegdlniepiem, ze w grze mogq wystqpic 
"zaciach|pFi to dokladnie w miejscu, w ktdrym 
ja midtem problemy - patch naprawia bfqd 
(znajdzieci? go - oczywiscie patch a nie btqd:] - 
w przyszfym miesiqcu]. Poza tq drobnq wpadkq 

plankton po 80;>pfyniemy do Tryton Institute, 
gdzie sprzedajemy go po 150, kupujemy tarn 
Cod Oil po 410 i plyniemy do rafinerii. W 
rafinerii sprzedajemy olej za 480 i kupujemy 
Treated Copper po 1480, po czym z powrotem 
do Beluga Basin, gdzie sprzedajemy go za 1750. 
W ten sposob w szybkim tempie mozna dorobid 
si? sporych pieni?dzy. Kapitat na rozpocz?cie 

takiej dziatalnodci zdobywamy nast?pujqco: 
ekwipujemy statek w Suck-o-matic (cos pokroju 
odkurzacza) i zbieramy perty z dna morskiego (z 
otwartych muszli matzy). Jest ich niewiele, ale 
wystarezq cztery i juz, po sprzedaniu ich w 
Beluga Basin po 3.700-3.900 za sztuk?, mamy 
okolo 15,000 jednostek szmalu. 

Teraz uys/aga dotyczqca misji. Nie akceptuj 
/adnej, jedli wczedniej masz do zrobienia par? 
innych rzeezy: misje ciqgle sq aktualne - nie tak, 
jak to byto we Frontierze - a kiedy zdecydujesz 
si? na wykonanie jednej z nich, tracisz 
mozliwodd zapisu gry az do jej '‘zaliczenia". I 
kolejna sprawa: jesli wykonujesz misj? dla 
Bohine, gdzie trzeba niszczyc statki Procha (lub 
odwrotnie], walka trwa do czasu ukohezenia 
Hiisji. Pozniej mozna spokojnie plynqc do bazy 
przeciwnika i dokowac tarn, nie obawiajqc si? 
ataku systemdw defensywnych bazy. Walka jest 
dosb trudna. Nasza lodz ma problemy z 
Ppecyzyjnym celowaniem w ruchu, a ponadto 
wyposazona jest w dobc malo odporne tareze. 
Osoby, ktore zr?cznodcidwki i symulatory majq 
opanowane slabo, mogq tu miec troch? 
Problemow, ale bez paniki: sam zaliczam si? do 
tego grona graezy, a najtrudniejszq do tej pory 

Subculture. Zresztq wystarezy spojrzec na 
screeny lub odpalic demo z naszej plytki 
(styczeii/98). Do tego dochodzi bardzoi 
przyjemna, chod niezbyt wyszukana, muzyka. 
Przy.czym zadziwiajqce jest, ze gra ma dose 
niskiejoczywiscie jak na oferowanq jakosc] 
wyfhagania sprz?towe. Wiem, ze P200 MMX z 
2MB SVGA i 32 MB RAM nie jest maszynq 
najtadszq, ale sq juz gry, ktore na takim 
komputerze chodzq wolno i wcale nie wyglqdajq 
super rewelacyjnie. Natomiast Subculture, 
mimo wtqczonych wszystkich efektow i 
rozdzielczosci SVGA, na P-200 smiga az woda 
si? pieni. Dodam, ze jej minimalne wymaganieto 

Numer04/90 
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sobie od'Cz?sci turystyczno-historycznej, ze 
wzgl?du na jej bardzo scisly zwigzek z sam? 
akcjq. Wszystko kr?ci si? bowiem wokot 
skarbow kultury z okresu panowania 
wspomnianego juz wczesniej sultana, ktore, jak 
si? okazuje, ktos wywozi z kraju. Nie bytoby to 
moze niczym nadzwyczajnym - w koricu przemyt. 
istnieje od dawna. Ale oto okazuje si?, iz cala 
znaleziona bizuteria uwazana byta do tej pory za 

zaginion?. Zostajesz o tym poniformowany 
dopiero po pnzybyciu do Stambulu na 
zaproszenie swego kolegi z collage'u - co tu 
duzo ukrywac, rozwiqzanie tej sprawy przyniesc 
moze tobie, jako reporterowi, nagrod? 
Pulitzera, czyli prasowego Oskara. Na miejscu 
okazuje si? jednak, ze znajomy si? ulotnil, a w 
jego mieszkaniu buszuje sobie poficja. Zaczyna 
si? wi?c dose tajemniezo, tym bardziej, ze jak 
na razie nie masz o zaistnialej sytuacji zielonego 
poj?cia. Na szcz?scie juz po chwili dzwoni 
telefon i cz?sc wqtpliwosci zostaje rozwianych - 
w kazdym razie na tyle, ze wiadomo 
przynajmniej od czego zaczqc. 

Reportaz ze Stambulu 
Byzantine: the Betrayal_ 

Mi Discovery Channel, a doktadniej - jego 

oddziat z umieszczonym w nazwie slowem 

Multimedia, wydaje jakgs grg, to rozsgdnym 

wydaje sig przyjgcie, iz krwawg strzelankg ona 

raezej nie bgdzie. Nalezaioby tez odrzucid w tym 

wypadku wszetkie tak zwane strategle szasn 

pzeczywistego czy wyscigi samochodowe, Coz 

zatem pozostaje? Chyha tyiko przygoddwkL, I 

wtaSnie z Min lypem rozrpki many do 

czynieniatoiaj. 

allor 

gadzet, dzi?ki ktoremu mozemy poszerzyc swoj? 
wiedzp, choc do pozytywnego zakonezenia 
zabawy nie jest on 
niezb?dny. 

Jak do tej pory, 
wszystko odnosi 
si? do 
terazniejszosci. Ale 
to oczywiscie nie 
wszystko, co 
eferuje nam 
program - oto 
bowiem wazniejsze 
obiekty mozemy rowniez odwiedzic cofajgc si? 
do przeszlosci, Wirtualne prezentaeje budowli 
sg integralnq cz?sci? fabuly, a przy okazji nios? 
kolejn? dawk? wiedzy o imperium sultana 
Sulejmana, Oczywistym wydaje si? fakt, ze 
wszystkie zawarte tu informaeje zgodne s? z 
obeenym stanem badan na ten temat; dla 
Mscistowcbw" podano nawet zrodla, z ktorych 
korzystali tworcy! Sam wprawdzie nie 
podejmuj? si? sprawdzenia prawdziwosci tych 
danych, ale DC to w koncu porzgdna firma i byle 
czego raezej by nam nie sprzedawala... 

Wydawad si? moze nieco dziwne, ze do tej pory 
nie napisalem jeszcze niczego o samym 
czekajgcym graeza zadaniu. Wypada to rzecz 
jasna nadrobic, jakkolwiek pozwolilem zaczqd 

ako ze ogolnie wiadomo czym 
glownie Discovery Channel zajmuje 
si? w swym telewizyjnym wydaniu 
(pokazywaniem pi?kna naszej 
planety), nie powinno dziwic dose 
scisfe osadzenie akcji we 

wspolczesnych realiach i w jak najbardziej 
rzeczywistym miejscu, ktorym jest tytulowy 
Stambul. 0 pokazanie pi?kna tego miasta 
postarano si? zresztq w sposob szczegolny, 
gdyz, oprocz wykorzystania panoramicznych 
zdj?c wn?trz paru najeenniejszyeh jego 
zabytkdw, wiele szczegoldw architektonicznych 
podziwiac mozna na znaeznie dokladniejszych 
zdj?ciach wykonanych w sposob 
konwencjonalny. Ale to i tak dopiero polowa 
trudu wlozonego w przyblizenie graezom 
turystycznych atrakcji, bo na przyklad w 
Meczecie Sulejmana - najwi?kszej swigtyni tej 
cz?sci swiata - znajduje si? ksiqzka z rysem 
historyeznym, wprawdzie niezbyt 
rozbudowanym, ale tak czy inaezej jest to 

Ktmter 04/98 
A 
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Przy graniu najbardziej przydatne sq, jakto 
zresztq zwykle w przygodowkach bywa, 
spostrzegawczosc, umiejptnosc kojarzenia 
faktow i cierpliwosc. Zastosowanie pierwszego 
jest chyba oczywiste - szukanie roznego rodzaju 
wskazowek czy przedmiotdw do pozniejszego 
zastosowania, Drugi przymiot umozliwia 
bezbolesne zebranie danych „do kupy", bez 
czego o pozytywnym ukonczeniu gry nie ma co 
marzyd, chyba ze jest sip stalym czytelnikiem 
roznej masci solucji. Jesli chodzi natomiast o 
cierpliwosc... cdz, do niektorych rzeczy nie uda 
sip dojsc za pierwszym razem, nie wszystko 
zostanie od razu zauwazone - zatem 
rozwiqzanie zagadekw poszczegolnych 
lokacjach moze nam zabrac wiele czasu, a bez 
cierpliwosci moze sip to okazac ponad sily. Jesli 
zadnej ze wspomnianych powyzej cnot nam nie 
brakuje, to gra otwiera przed nami szansp 
przezycia catkiem przyjemnej przygody, ktora 
wprawdzie zbytniq ekstrawagancjq nie grzeszy, 
ale za to umozliwia dose mite sppdzenie czasu w 
jednym z pipkniejszym miast swiata i zapewnia 
wieezorek zapoznawezy z tajemniczq Klio. Nie 
chcp wprawdzie zdradzac zbyt wielu sekretow 
tej osoby, ale nie ma cq ukrywac, ze to wfasnie 
ona jest w tej calej sp[4wie postaciq kluczowq. 
To w koricu ona odpowiada, chociaz tylko 
posrednio, za wszystkie kradzieze (jednak za jej 
„uniewinnieniem" przemawia wiele okolicznosci 
lagodzqcych). Niezwykfosci Klio dodaje fakt jej 
czpdciowej „niematenialnosci". Mimo tego, ze 
ma ona na swoim koncie parp grzeszkow, 

powipkszeniu ukazujqcym znaeznie wipcej 
szczegdlow. Prawdp powiedziawszy, takq samp 
jakosc powinny miec i same ..panoramy", jednak 
w grze zostaty one niemitosiernie ..wygladzone11, 

przez co brak im ostrosci. Jest to o tyle 
dziwne, ze grafikq zajmowala sip firma 
specjalizujqca sip w tego typu zadaniach. Cdz, 
czasami, jak widac, znana marka nie gwarantuje 
zadowalajqcego efektu. 

Przyczepip sip takze, nie zeby z milq chpciq 
rzecz jasna, do gry wystppujpcych w Byzantine 
aktorow, Wedlug infonmaeji zawartych w 
materialach prasowych sq oni w swoim kraju 
powszechnie znani, ale w takim razie nie 
chciatbym zobaezye zadnego filmu z udzialem - 
wipkszosci z nich. Stabizna - jakby sip bali 
kamery. W porownaniu do takiego na przykfad 
Fallouta, z komputerowo generowanymi 
twarzami, jest to po prostu dno, chociaz nie w 

kazdym na szczpscie wypadku. Poza tym mipdzy 
poszczegolnymi kwestiami brakuje ptynnych 
pnzejsc, co takze zbyt mito sip nie prezentuje, 
Na plusy wypada natomiast bezwzglpdnie 
zaliezyd wbudowany system stopniowanych 
podpowiedzi oraz osobisty i automatyeznie 
uzupelniany notatnik. Zawiera on transkrypeje 
wszystkich przeprowadzonych rozmow wraz z 
fotografiami poszczegolnych osob. Jest to rzecz 
bardzo przydatna w planowaniu kolejnych 
posunipd, zwalnia zresztq od robienia 
odrpcznych notatek na kartkach papieru. 

Jako ze pomyslnie przebrnplismy juz przez czpsc 
plusowo-minusowq, wypada jakos ealose 
ocenic. Cyferka jaka jest, kazdy widzi, 
aezkolwiek gdyby nie to, ze tytut posiada liczne 
walory edukacyjne (oryginalne lokaeje, 
informaeje o nich oraz o ich historii), bytaby ona 
o jeden punkt nizsza - sama gra nie jest super 

odkrywcza. Ale 
generalnie 
Byzantine to dose 
niezte polqczenie 
przyjemnego z 
pozyteeznym, wipe 
jesli wybieracie sip 
do Turcji bqdz 
lubicie ten typ 
rozrywek 
komputerowyeh, to 
poteeam. Bardzo 

pozytywne wrazenia i bytowania z Klio 
zajpewmone... 

PS, Jakby kto£ sip jeszcze nie domy^lil - Klio 
jest nazwq systems rzeczywisto^ci wirtualnej, 
to tek na wypadek, gdyby sip korou£ rnaezej 
kojarzyio. 

Producent: 
SlMronl Studios / Dijcavef/ 
Ctianrral MuTHmedta 

Wymagania: 
W95, P90,16MB RAM, CD- 
ROM x4, DirectX 5 0 

^ystrybutor: 
Discovery Channel Multimedia 
tel.(001) 3019860444 

Internet: com 

ostateeznie pomaga nam jednak w 
zdemaskowaniu sprawcow oraz sluzy za 
przewodnika po tajemnicach skrywanycb przez 
mroki historii. Wlasciwie w w jej objpciach 
sppdza sie dobrq polowp gry i jest to 
oczywiscie ta lepsza polowa... 

Dobra, dobra, Klio jest fajna swojq drogq, ale 
poza niq w grze istnieje cos jeszcze, czemu 
teraz musimy przyjrzed sip bardziej rzeczowo. 
Miasto, z ktdrym musimy zwiqzad naszq 
najblizszq przysMd sklada sip z okalo 
dziesipciu miejsc, do tego mamy do swojej 
dyspQzycji mapp pamagajqcq nam sip 

przemieszczad. Poszczegdlrte miejsca to 
patqczone ze sobq widaki panoramiezne, 
pomipdzy ktrirymi przechodzi sip kfikajqc na 
przyktad na drzwi: przej£ciom towarzyszy 
zazwyczaj takze krdtki filmik. Co bardziej 
interesujqce, niektdre elamenty dostppne'sq w 

Plusy: 
‘falaWBiUitt 
i c i Tsijs^ii d ■ aja i uz nawcis 
* prMmHlMMitiiJ 

MinuBy: 
* ifmttt mm 
wffotoffBanwsiEttwti 
* DBtJntL’fnncflDls 

4 Sint-3 iitlCIfitl 

attwilw 
* prr^klif^ 

writ 

Ocena: 

v [r?.. 1 

Humei am 
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PI u s y: 

• lajna, wciggaiaca 
zatiawa 
• dobia muzvczhii 

• rluzo lohacji 

Minugy; 

- Hiska rozdzielczosc 

□cena: 

B 

przy zagranicznych produkcjach jest milym 
zaskoczeniem. Kto chce, b?dzie rndgt poczytac o 
dziesi?ciu potworkach, ktdre nastaj? na zycie 
naszych bohaterdw [np. Puru-Puru, Hide- 
Gonsu). Poniewaz gr? umieszczono na 
kompakcie, dzieci dostan? naprawd? duzo 
odmiennych lokacji, poza tym w dalszych 
uktadach pojawiaj? si? dodatkowe elementy, 
ktore urozmaicaj? zabaw? (np. specjalne banki, 
ktdre dzialaj? jak piorun). Oczywiscie 
odpowiednio widowiskowe efekty padparto 
fajnymi dzwi?kami, ponadto w tie caty czas gra 
mita, nie nuz?ca muzyczka. Nie mozna rowniez 
omin?d opcji multiplayer, ktora w tego typu 
grach na pewno jest dose wyj?tkowa, Dzi?ki niej 
mozliwa jest zabawa zgodnie z pratokotami TCP/ 
IP oraz IPX, jak rowniez przez modem i 
"kabelek”. Jezeli sied nie jest dla kogos 
dost?pna, mozliwe jest rowniez wybranie 
wariantu gry we dwoje na jednym komputerze. 

Mila i zabawna gra, ktor? bez wqtpienia jest 
PUZZLE BOBBIE ma jednak jedn?, za to dose 
istotn? wad?. Przy tak wymagaj?cym odbiorcy, 
jakim jest dziecko, niska rozdzielczosc, w jakiej 
pracuje gierka to powazne niedoci?gni?cie. Co 
prawda, mozemy uruchomid P.B. w mniejszym 
okienku, ale dziecko powinno jednak ogl?dad gr? 
w trybie pelnoekranowym, a nie w skromnym 
oknie, ktore wcale do zabatfvy nie zach?ca. Jest 
to niezrozumiate tym bardziej, ze na CD-ROMie 
pozostalo mndstwo wolnego, 
niewykorzystanego miejsca. W tym punkeie gra 
jest po prostu niedopracowana. Nie rozwodz? 
si? juz nad tym, ze RB. dziala w 256 kolorach, 
bo mimo tego, nie odczuwa si? tu dyskomfortu. 
Wspomniana pikseloza znaeznie zaniza jednak 
kodcow? ocen? - a szkoda, bo gierka jest dobra. 

PURU-PURU 
Puzzle Bobble_ 

spadn?. Dziecko musi wi?c 
odpowiednio nastawic armatk? i 
chwil? zastanowic si?, gdzie 
najlepiej "wystad" swdj pocisk. 
Pami?tajcie jednak, ze zast?py 
najezdzeow nie stoj? w miejscu i 
wci?z zblizajq si? do Babbie i 
Bobbie. Jezeli dotr? do zlotej linii, 
to gra si? koriezy... Chociaz 
niezupefnie. Poniewaz zabawa przeznaczona jest 

dla dzieci, mozna skorzystad z trzystopniowej 
skali trudnodci, gdzie tryb Easy naprawd? nie 
jest wielkim wyzwaniem dla najmlodszych. Poza 
tym przegrana nie oznaeza wcale korica gry i 
koniecznosci zaezynania od samego pocz?tku. 

Mozna wybrad opcj? Continue i grac dalej. Na 
dodatek na pierwszej planszy zawsze pojawia si? 
podpowiedi (ukazuje si? linia strzatu, ktora 
pomaga wladciwie wymierzyd armat?], dzi?ki 
kt'drej pokonad przeciwnikdw naprawd? nie jest 
trudno. Warto chyba dodad, ze PUZZLE BOBBIE 
wywodzi si? z innych znanych gierek, ktdre juz 
dosd dawno temu pojawity si? na rynku. 
Wlasciwie gierka jest nieco rozbudowan?, 
petniejsz? wersj? "Chakkun Pop" i "Bubble 
Bobble". Obie cieszyly si? podobno sporym 
powodzeniem, dlatego wydawey spodziewaj? 
si?, ze i nowa gra okaze si? przebojem. Nalezy 
dodad, ze umieszczona na kompakcie PUZZLE 
BOBBIE posiada instrukcj? w j?zyku polskim, co 

Producent: 
TAlfoCorp GAMCEANKCorp. 

Wymsgania: Dyfitrybutor: 
p 90 a MB ft AM CD-ROM x 2 L ICOMPTEMPlKlMULIfy EOhA 
Win &5, DlffiCiX (el. 642 flics 

Internet: hiipv/ww.giinsetaciivworn 

Pewnego dnia pradawna, nigiczni "Ksigga 

baniek mydlanych” zostata skridzioia. Skarb 

cataj wioski, przekazywiaa z pokolenla na 

pakolenie kaipga, rozwiala nig wraz z goranng 

mglg. To wladnle mrak i zngczenie nieszkadetw 

sprawity, ze oalabta ich czajaott. Ksiggi 

zawlerala catg, dobrg magig baniek mydlanych, 

dzigki ktflrej tgczs zawsze zaglgdala do malutkich 

domkdw, sypiqc kolorowymi wstggami. Stance 

przeglgdalo sig w delikahiych, przezreczysiych 

bankach, a kwiaty i drzewa dpiewaty piedn zycia. 

Gdy ksigga znikln, chnura zakryla tgczg, w 

ciemnych, dziwnych bankach spadac znczgty na 

winskg wrogie sily. Kind hardzn zty postnnowil 

zniazczyd winskg i Ip nazem mngln ma sig In 

udati... "To nie moze irwafi dluzef zakrzykngli 

Babbie i Bobbie, gdy nad ich dnmnstwa uderzaty 

bankowe smoki. Nie minglo wiele czasu, gdy 

wyruszyli, by odzyskac dobrg mngig... 

Inquisitor Tak wygl?da mniej wi?cej zapisana na 
kawalku zlotega perga minu historian 
ktdra wydarzyfa si?... a moze 
dopiero si? wydarzy. W kazdym rezie 
na naszych najmlodszych czeka juz 
bardzo odpowiedzialna misja. ktor? 

tylko one mag? wykonac. Zadanie na pewno nie 
b?dzie proste, jednak od czego mamy Babbie i 
Bobbie. Pomog? oni dziecku pokonad zle, 
bankowe stwory i odzyskad magiczn? ksi?g?. 
"PUZZLE BOBBLE" nie jest trudn? gr? i nawet 
pi?cioletnie szkraby mog? sprdbowad tu swych 
sil. Oparta na sprawdzonym, wci?z atrakcyjnym 
schemacie (Tetris) zabawa ta ma jednak t? 
przewag? nad swym pierwowzorem, ze jest 
atrakcyjniejsza wizualnie, wykonana w taki 
sposob, aby najmlodsi nie nudzili si? i milo 
sp?dzili czas. Gra polega na rozbiciu kolorowych 
baniek, ktdre spadaj? na naszych smiesznych 
bohaterdw. W kazdej bance siedzi inny 
potworek, ktory, jezeli chroni?ca go banka 
dotrze do Babbie i Bobbie, moze bardzo 
zaszkodzic naszym bohaterom. Na szcz?dcie 
przegrac nie jest tak la two, wi?c nasi milusinscy 
nie powinni si? szybko zniech?cid. Zanim jednak 
powiem o tym cos wi?cej, jeszcze sldwko o 
zasadach gry. Babbie i Bobbie maj? specjaln? 
bron sluz?c? im do obrony. Jest to mala 
armata, ktdra strzela... oczywiscie - 
kolorowymi bankami. Jezeli uda nam si? np. 
czerwon? bank? trafid w przynajmniej dwie 
identyeznego koloru, w ktdrej siedz? potworki, 
to wszystkie trzy banki znikn?, a potworki 

U dolu: 
WldocznY “taiicuszek” z 
armaty, nonaga wycelawaC 
we wiasclwe mlelsce. 
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Pojedynek zywiolow 
Lords of Magic_ 

Temple] swojego zywiolu, by wiesniacy zacz?li 
si? do nas przylqczac. Oprocz wioski 
dysponujemy takze trzema budynkami gildii - 
magow, wojownikow i zlodziei, w ktorych mozna 
trenowac odpowiednie oddziaiy wojskowe Hub 
wynajmowac najemnikow, co jednak wiqze si? z 
kosztami ponoszonymi co tur? i na dtuzsz? met? 
si? nie oplaca). 

Heroes ol Mights Magic 2 logra bgdp die 
prostych slrategli Ip, czym staly sip kolejno 
Wollensiein, Doom i Quake dla FPP. fllic dziwnego 
wipe, ze formula tej gry prowokoje wielo 
Iworcowdoprzyoajmoiejczpdciowego 
oaeiadowoictwa. Tolez podobienstwo oajoowszej 
strategii Sierry - Lords ol Magic • do HoM&M 2 
nie zdziwlfo mnie zbytoio. 

Lord Y 

ra toczy si? w krolestwie magii, 
ktorym wlada osiem zywiofow: 
ogieri, woda, powietrze, ziemia, 
porz?dek, chaos, zycie i smierc. 
Celem gnacza jest wyeliminowanie 
wfadcy smienci - lorda Balkotha 

(zadanie gfowne) oraz pokonanie pozostalych 
rywali, aby ostatecznie zapanowac nad cal? 
krain?. Schemat naszych dzialan jest dokladnie 
taki, jakiego mozna si? byto spodziewac. Na 
poczqtku wybieramy sobie osobnika, ktory 
poprowadzi nasze armie (dowolny z wtadcow 
zywiofow oprocz wfadcy smierci), Pozniej 
przydzielamy rzeczonemu osobnikowi jedn? z 
trzech profesji: wojownik, mag lub zfodziej. 
Nast?pnie l?dujemy w magicznej krainie 
dysponujqc jedn? wiosk? oraz niewielk? 
[baaardzo niewielk?) armi? gotowych na smierc 
oddzialow. "Gospodarka materialowa" oparta 
jest na pi?ciu surowcach - zfocie, piwie, 
krysztafach, sfawie [?) i wiesniakach. W naszej 
wiosce mozemy wymieniac jedno na drugie (z 
wyjqtkiem wiesniakdw, ktorzy przyfqczajq si? do 
nas z wlasnej nieprzymuszonej woli) w 
budynkach do tego przeznaczonych, np. w 
karczmie mozna wydac festyn zamieniajpc piwo 
na sfaw?, a w magistrate zamieniad slaw? na 
pieni?dze itd. Surowce te zdobywamy w walce 

Z gildi? magow powiqzana jest biblioteka, w 
ktorej bohaterowie mog? wynajdywac czary, a 
rozbudowanie tejze gildii do trzeciego poziomu 
umozliwia przyzywanie gigantow w Wielkiej 
Swi?tyni. Oprdcz wspomnianych budynkow, w 
grze znalezc mozna tez jaskinie, domki i inne 
lokalizacje, ktdrych zdobycie owocuje pewn? 
ilosci? surowcow; tamze znajduj? si? rowniez 
niezalezne wioski, przy ktorych zbudowac mozna 
odpowiednie gildie [bohater-mag zbuduje gildi? 
magow, wojownik - baraki itp.]. Oprocz 
bohaterdw tworzyc mozna rowniez oddziaiy 
wojska, przy czym armie mog? I?czyc si? w 
grupy (grupa to max. trzech bohaterdw i/fub 
dziewi?c oddzialow). Kazda z postaci lub 
jednostek wojskowych opisana jest typowymi 
wspdlczynnikami Catak, obrona itp.) przy czym 
dla danego bohatera wspdlczynniki te mog? bye 
modyfikowane przez odpowiednie artefakty. Jak 
widad, powyzszy opis do zludzenia przypomina 
zasady rzgdzqce HoM&M - istniej? jednak 
istotne roznice. Jedn? z nich jest kwestia 
zywotnosci oddziafow. W HoM&M jednostka, 
ktorej podezas walki zostanie np. 2 HR po jej 
zakonezeniu znow dysponuje wszystkimi, w LoM 
natomiast ranne oddziafy lub bohaterdw trzeba 
leezye w swi?tyni za odpowiedni? [tzn. bardzo 
duz?) ilosc krysztalow. Rozbudowanie gildii 
magow nie zwi?ksza automatyeznie liezby 
dost?pnych czarow - konieezne jest jeszcze 
wynalezienie ich w bibliotece. W budynkach 
wioski i gildii nie mozna dokonywac zadnych 
czynnosci, jesli nie znajduje si? tarn bohater 
odpowiedniej profesji. Poza tym mamy par? 
mniej wazniejszych cech LoM, ktdrych nie 
znajdziemy w HoM&M. 
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□cena: 

5 
NirniRrltd/Hfl 

Pora wspomniec o oprawie audiowizualnej. 
Szczerze mdwiqc moje wrazenia nie sq 
najlepsze. Plansza jest wektorowa, jak w 
Warhammer SotHR, ale wszystkie budynki i inne 
"dekoracje" to juz ptaskie bitmapy; potqczenie 
jednego z drugim przy odpowiednim wysitku 
mogtoby prezentowad si? duzo lepiej. 0 
kolorystyce lepiej nie wspominad. 2 pewnodciq 
nie jest bowiem komplementem stwierdzenie, ze 
ja dobralbym jq nie gorzej niz autorzy 
[kilkakrotne dodwiadc^enia z plastykq wykazaty u 
mnie skrajny daltonizm i inne odchylenia od 
normy). Dzwi?k jest dredni tz tych bardziej 
drednich) i szybko nudzi. Do tego doldzmy 
jeszcze pikseloz? (lekkq, niemniej jednak 
widocznq) i juz mamy obraz oprawy Lords of 
Magic. Nie jest to jednak bynajmniej obraz 
pozytywny. 

zalecafbym uzywanie 
wylqcznie tego 
sposobu prowadzenia 
batalii. Minus tkwi 
jednak w braku opcji 

umozliwiajqcej wlqczenie "autowalki" na stale, 
przez co przy kazdej potyczce czeka nas 
inicjalizacja [wgrywanie) “pola wojennego”, co 
przy peinej instalcji na HD [P 200 MMX, 32 MB 
RAM) trwa okoto poltorej minuty, a drugie tyle 
zajmuje powrot do normalnej gry, przy czym 
dane muszq si? wgrac wylqcznie po to, bysmy 
mogli kliknqc ikon? “auto". 

Zastrzezeniem natury ogdlnej jest mala 
dynamika catej gry. Oddzialy chodzq sobie po 
planszy i szukajq okazji, ktora trafia si? srednio 
co dwie, trzy tury, przy czym czekanie na swojq 
kolej po zakonczeniu tury to znowu kilka minut. 
Dla porownania - w HoMSlM 2 w przeciqgu 
jednej tury mozna stoczyc okoto trzech walk i 
wykonac jeszcze kilka czynnosci, co znakomicie 
zmniejsza ryzyko znudzenia graczy. Stqd LoM 
zaczyna dose szybko nuzye... 

Niestety, jak widad, nie wystarezy dobry pomyst 
- trzeba jeszcze swego rodzaju "iskry", by gra 
mogta stac si? hitem. Oparty na podobnych 
zasadach Master of Magic byt produktem o 
wiele bardziej atrakcyjnym i wolalbym jego niz 
Lords of Magic, mimo roznic w grafice na 

korzysc tego ostatniego. Nie wspominajqc juz, 
ze z pewnodciq grq o niebo lepszq jest HoM&M 
2. Nie chodzi nawet o wspomniane wady - po 
prostu takie jest ogdlne wrazenie moje i osob, 
ktdre przyglqdaty si? moim zmaganiom. 
Owszem, mozna w niq zagrad, ale jedli do 
wyboru mamy np. Price of Loyality [nowe 
kampanie do HoM&M 2), zdecydowanie 
polecam te ostatnie. 

Jedli juz jestem przy wadach, to nalezy 
wspomniec o walce. Odbywa si? ona w czasie 
rzeczywistym i przypomina pofqczenie rozwiqzan 
z Conquerrora i serii The Great Battles. 
Oczywiscie komputer w przeciwienstwie do 
graeza potrafi wydawac jednoczesnie niezalezne 
rozkazy kilku oddziafom, co daje mu dodc 
znaeznq przewag?. Na cafe szcz?dcie istnieje 
opeja “auto calculate combat". Ci, ktorzy 
pami?tajq Master of Magic, wiedzq, ze tarn 
opeja automatyeznej walki cz?sto wywolywala 
kl?sk? w walce z duzo slabszym przeciwnikiem, 
tutaj jednak komputer prowadzi nasze wojska w 
duzo lepszym stylu. W zwiqzku z powyzszym 
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Ocena: 

Raj ntracony 
Project Paradise 

BWielbiajg fliszczyi) Ziemif. Ciekawe, czy lo 

twiroy iabai ksigzek, gier i filndw pedsmja 

pomysty rzeezywistym oszaiORiem (vide Mr. 

Saddam) czy tezjes! odwrotaie. Nie wiadomo. 

rdzae (giopie, prawdepado&oe, mozliwa i inns) 

ppzyszla aj la aozynio po ?az kalejny. 

Lord Y 

Project Paradise, bo taki tytut nosi 
prezentowana gra, oferuje fabutp do bolu 
konwencjonaln?. Klasycznie juz na pocz?tku 
dwudziestego pierwszego wieku rozpoczynaj? 
sip lokalne konflikty polityczne, kryzys na 
rynku zywnosci i surowcow oraz rewolucja 
ekonomiczna, na skutek ktdrej w potpgp 
rosn? kraje azjatyckie [Chiny osi?gaj? 
pierwsze miejsce na swiatowym rynku], a 
USA spada na dziesi?te miejsce pod wzglpdem 
„wladzy ekonomicznej" (economic power - 
cytat z instrukcji). W 2012 roku spada 
pierwsza (z wielu) bomba nuklearna niszcz?c 
Paryz. Z chaosu, jaki ogarnia caty swiat 
(ostatecznie ginie 70 procent populacji], 

wytaniaj? si? padstwa korporacyjne, ktdre z 
kolei zaczynaj? prowadzic wojnp ze sob? 
nawzajem. Ostatecznie jako zwycipzca wyfania 
si? korporacja Cyberlink, ktora rz?dzi radosnie 
planet? do polowy wieku, kiedy to w swoj? 
misj? wyrusza pierwszy statek 
intergalaktyczny. Powstaj? kolonie 
planetarne, dostarczaj?ce surowcow 
mineralnych, ktorych brakuje na Ziemi. Po 
pewnym czasie Ziemia zaczyna wymykac si? 

spod panowania 
korporacji. W 
buncie przoduj? 
hackerzy maj?cy 
dost?p do 
tajnych archiwow 
Cyberlinku oraz 
mutanci - wynik 
biologicznych 
manipulacji naukowcow korporacji. Ostatecznie 
panowie z Cyberlink postanawiaj? rozwi?zac 
problem niepotrzebnej juz Ziemi w sposob dose 
radykalny. Otoz powstal plan umieszczenia na 
orbicie okotoziemskiej zakonspirowanego 
satelity, ktdrego celem bylaby „drobna 
manipulacja" w atmosferze ziemskiej, 
eliminuj?ca z powierzchni wszelkie buntownicze 

(niebuntownicze zreszt? tez) jednostki. 
Hackerzy jednak wykradaj? plany z komputerow 
Cyberlink i wysytaj? dwojk? komandosdw do 
centrali firmy w celu zapobiezenia zbrodniezym 
planom. Panowie na samym pocz?tku „zabawy” 
uwalniaj? z wi?zienia kompana i juz w trojk? 
kontynuuj? radosn? misj? ratowania planety. 

Wstrz?saj?ce - to pierwsza moja reakeja po 
lekturze historyjki wprowadzaj?cej. Wstrz?sn?la 
mn? jednak nie tyle fabuta, co jej wtdrnosc, jak i 
brak realizmu, Nie b?dziemy jednak pastwic si? 
(zbytnio) nad legend?, bo w koncu to tylko 
strzelanina. Jedynie w formie dygresji 
zaznaezylbym, ze skoro fabula i tak nikogo nie 
interesuje, to jesli nie mamy pomyslu na 
historyjk? oryginaln?, moze lepiej w ogole z niej 
zrezygnowac? Myslp, ze tak bytoby zdrowiej... 
Ale wrdemy do tematu: 

Project Paradise, mimo 
szumnych tekstow: 
.futuristic all action 
adventure game11 itp. 
okazal si? klasyczn? 
strzelanin? przypominaj?c? 
Take no Prisoners czy 
Mageslayer. Tyle ze, moim 
zdaniem, slabsz? od 
wymienionych. Zardwno, 
jesli chodzi o grafik?, jak i 

grywalnosc. Jedyne, co trzyma gr? na jakim 
takim poziomie to muzyka - nie rewelacyjna, ale 
nie najgorsza oraz pomysl uzyeia trzech postaci: 
komandosa, maga-mutanta i hackera, z ktorych 
kazdy przeznaczony jest do okreslonych zadan. Z 
tym, ze i tak praktyeznie przez cal? gr? 
poslugujemy si? komandosem, a pozostalych 
postaci uzywamy tylko w razie potrzeby. Gra 
zawiera osiem etapow oraz tryb multiplayer (do 
trzech graezy], w ktorym idea jest ta sama, 
tyle ze zamiast przel?czac si? mi?dzy 
postaciami, kazdy z zawodnikow wybiera tu 
jedn?, co jest troch? niesprawiedliwe, gdyz 
tylko Raven (komandos] odgrywa w PP jak?s 
rol?. 

Ogolem da si? zauwazyc, ze eksploatowanie 
starego pomyslu nie wychodzi tworcom na 
dobre. Gra nie wygl?da zbyt atrakcyjnie, nie ma 
w niej tez dynamiki. W sumie po prostu nie 
wci?ga, brakuje w niej czegos, co mogloby 
przyci?gn?c nas na dluzej. Ale nie mog? tez 
znalezc w niej wady oczywistej (nie licz?c tych 
pomniejszyeh) - wipe cipzko mi wystawic 
ostateczn? ocen?. Ale poniewaz trzeba - no 
to... ■ 

Producent: 
AUCfnaJJve ScUw^fe/Uynon 
ScHwara/SAfl Enterprises 

Wymagania: 
486/100, 8 MB RAM, DOS (Win 
95aby zainslalowac), VGA 

Dystrybutor: 
Multi Comp 0914821091 
(w 309) 

Internet: http;//www allware.demon,co uk 

Humer 04/90 
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strong wywiescie na tablicy ogtoszen w swojej szkole 

Konkurs CD Action!!!!!!!!!!!!!! 
Czesto iiytacifl nas w swoicti lislach, w jald sposMi zostaje siQ nnlaldreM CO Acfioi. Da|s«y Vhm wmfttwi 
mm spetmenia marzeA o stawie j pajawiraia sit in sfonach Waszegi ntaUmegi cznsspn. Mn^szym 
oglaszamy Powszechny Szkolny Konkurs na Rncenzjs Gry Komputerowej. Zasaify pniafeny poniznj: 

1. Rywalizacja przebiegac b?dzie w dwdch kategoriach: 

a) Najlepsza Recenzja - Komisja Redakcyjna oceni wartosd merytoryczng tekstdw, najciekawsze recenzje 
wydrukujemy w magazynie CD Action Cautorzy otrzymajq honorarium za teksty), prace wyroznione 
zamiescimy na krqzku CD Action, wdrdd autordw nadestanych recenzji rozlosujemy nagrody (teksty 
przesytamy na adres redakcji wytqcznie na dyskietkach, zapisane w pliku tekstowym; zapewniamy zwrot 
dyskietek). 

b) Najlepsza Organizacja Szkolnego Konkursu - chielibydmy uczynid ten konkurs wydarzeniem powszechnym 
w catym kraju, dlatego waznq sprawq jest poinformowanie o nim jaknajwi^kszej rzeszy entuzjastdw 
komputerowych; proponujemy wywieszenie niniejszego ogtoszenia na szkolnych tablicach ogtoszeniowych 
w waszej miejscowosci tak, zeby kazdy miat szans? wzi^cia udziatu; mozecie tez na wtasnq r?k§ zbierac 
recenzje podpisane przez autordw i zaznaczac, kto zach^cit uczestnika do konkursu; najbardziej 
przedsi^biorczy organizator (liczymy ilosc prac z danej szkoty nadestanych za posrednictwem 
organizatora) otrzyma komputer multimedialny, szkole ufundujemy nowoczesnq drukark?. 

2. Temat recenzji pozostawiamy waszej inwencji, po prostu zrecenzujcie swojq UKOCHANA gr$; nie stawiamy tu 

zadnych ograniczert (nie musi to byd nawet gra na PC). 

3. Termin nadsytania dyskietek uptywa 30-go maja 1998 roku. 

4. Autorzy pierwszych 20-tu nadestanych recenzji otrzymajq upominki od redakcji CD Action. 

5. Rozstrzygni^cie konkursu - w numerze wrzesniowym. 

Adres znajdziecie w naszym czasopismie 
T? strong wywiescie na tablicy cgtoszeh w swojej szkole 



Recenzje 

Zakopany menadzer 
-Bundesliga Manager 'BV 

Dawno, ilawno leimi (albo cos w Ip stylo- 

poczgtek dobry jak kazdy imiy) w zamieczclilych 

czasach Amigi i 386 (kto to pamigla?) byla sable 

gra The Maaagep. Jako jedea i jej eiulacji 

powstal eieeilecki produkl Bundesliga. Paeiiglaei, 

ze eiiesigcaeii (maze nawet latami) clgleei w 

Beedesligg na Atari ST (lakl Ipocbg dezy, 

eiepopgczey kalkelalop ■iirzyponinieiiie dla 

eilodzlezy) i tygodniami czekatem ea ppzyjazd 

kuzyaa z Niemlec ea kilka paplyjek lego 

zeakoeillego meeadzepa. 

MAC 

glqdajqc wi,?c pudelko z tq grq 
■ ■ bylem pev\/ien dwoch faktow: 

1 I pierwszy - pnodukt jest typowo 
I “lokalny11 (tylko liga niemiecka, w 

dodatku istnieje tylko 
niemieckoj?zyczna wersja gny). 

Drugi - to znakomity program. Pierwsze 
przypuszczenie sprawdzilo si? catkowicie. 
Natomiast drugie... 

Obecnosc tylko jednej ligi automatycznie 
dyskwalifikuje BM 97 z grupy nowoczesnych 
menadzerow. W zasadzie program ten 
przypomina naszq star? Lig? Polskq, z tym, ze 

jest... stabszy. Niestety! Po przebrni?ciu tze 
slownikiem] wszystkich pulapek 
"inicjalizacyjnych" i wystartowaniu gny, zaczyna 
si? horror. To jest milion razy brzydsze i gorsze 

od The Manager!!! Demo wyglqda co prawda 
obiecujqco, ale po tym co nast?puje pozniej, 
samo nasuwa si? stwierdzenie, ze producenci 
programu powinni poprzestac w swoich 
podbojach 
rynku 
wylqcznie na 
tworzeniu 
dem gier. 
Witajq nas 
oblesne 
ikonki, z 
ktorych 
wyglqdu 
ci?zko 
cokolwiek 
wydedukowac 
(no, chyba 

ze ma si? nadprzyrodzone zdolnosciL Po krotkiej 
w?drowce po roznych ekranach zauwazyfem, ze 
gfownym problemem BM 97 jest "oryginalnosc" 
- to znaczy jej brak. Przykladowo: wchodzimy w 
ekran sponsorow i widzimy nazwy: Rehbook, 
Adimas itd. Albo popatrzmy na tabel? 
ekstraklasy angielskiej: Lyverpool, Tuttenham 
itp. (serio - tak tam byto napisane!]. Juz slysz? 
Wasz rechot. Mi jednak do smiechu nie byfo, 
musialem pograc i zrecenzowac (dla Was] t? 
n?dz?. Oczywiscie sq zdj?cia zawodnikow i 
oczywiscie... sq one spaprane (tzn. biaty 
zawodnik jest Murzynem, twarz jednego 
gracza przypisano innemu itp.]. 0 jakosci 
nawet nie ma co mowic - w zyciu 
nie widzialem wi?kszych pikseli. 

Jeszcze bardziej 
tragiczne sq animacje 
podczas meczu. 

poiozono na sprawy pozaboiskowe. Istnieje 
mozliwosc pogrania w Toto lub kupienia i 
sprzedania akcji na gieldzie. Kto chce, niech 
rozbuduje stadion, produkuje pamiqtki klubowe 
etc. Trenowanie polega na wyjazdach na obozy 
szkoleniowe, mozemy si? tez skupic na 
treningach indywiduainych i zespoiowych, 
ustalaniu skladu, taktyki itd. - czyli to co zwykle. 
Trenowanie i tak zresztq jest troch? bez sensu. 
Masz kas?, to jedziesz na oboz i pitkarzom 
wzrastajq parametry (zdecydowanie za duzo]. I 
tak w koiko. Po jakims czasie wszyscy majq 
wsz?dzie “maksa" i mlocka staje si? 
jednostronna i monotonna. 

Widok z czterech kamer to jedyny 
pozytywny aspekt rozgrywki, 
Wyobrazcie sobie biegajqce po 
boisku prostokqty (w dodatku 
cz?sto w identycznych 
kolorystycznie strojachi] 
popychajqce cos, co przypomina 
kolorem pilk?. Najzabawniejsze 
jest to, ze wszystko straszliwie 
"zabkuje". Nawet na moim PI80 
z 32 RAM. ArghJ!! Odglosy 
pubfiki prrypominajq mecz 

Kolejny "babol”: sklady sq nieaktualne! 
- dokladnie z zeszlego sezonu. Ostatniq cechq 

(czyli gwozdziem, ale niestety - do trumnyl 
programu jest Sports TV News. Po kazdej 
kolejce ligowej pokazywane jest cos w rodzaju 
pilkarskiej relacji telewizyjnej. Wszystkie wyniki, 
strzelcy bramek, kartki, liczba widzow,.. 
Niestety po kilkutnastu] kolejkach zaczyna to 
denerwowac. Naturalnie nie mozna tego 
wyfqczyc... 

polshiej ligi okr?gawej, czyli jakieS pojedyncze i 
wqtle okrzykt, Komentator produkuje si? tak 
bezbarwnym tonem, ze odnioslem wrazenis, 
jekby opowiada! mm zczym wziql kanapki na 
ten meat 

No ale przejd^my do samej rozgrywki. Dodd 
pomyslowym ulatwieniem jest mozliwodd 
ustawienia w "haupt menu" (menu gltiwne) 
klawiszy skrdtu, Wciskamy FI i jestedmy Mw 
finansach'Vza pomocq F2 przenosimy si? tamr 
gdzte chcemy - omija nas dzr? ki term/ "urok" 
ciqglego fdikBREa na wielu kolejnych opcjacb 
(trudno bowiem powiedzied, by struktura 
"menusdw* byla zrobjona i glowqT Ouzy nacrsk 

Plusy: 
• kliwlsze skrtiow 
* niskfe wynasaila 
%Wl\m 

Minusy: 
»intlki 
* dm el i 
- DDQlne mtim 

Ocena: 

3 

Zamiast bawic si? z BM 97, radz? Warn wyjsc 
na spacer z psem. Ewentualnie pograc w jakis 
sensowniejszy menadzer - a nie b?dzie to 
trudne, bo ostatnro ukazelo si? ich tak m\at ze 
jest w czym przebierad. Mam nadziej?, ze 
takiego zawodu, jaki sprewrl mi proriukt 

Software 2DDD nie zaznam ponownie zbyt 
szybko. 

PS, Trdjeczk? i tak daj? tylko ze wzgl?du na 
doskonalego protoplast? IThe Manager]... 

Wymagania: 
406 dx/66, 8mb ram, cdx2, 
Win'95/Dos 

Frodueent; 
Software 2000 

DystrybutDr: 
Software 2000 

Internet: iitfp/^vrww.sofNarezooo.di 

liner m 



Recenzje 78 

Azacz?lo si? juz w czasach, gdy na 

rynek weszia, nie wiem jak dla 

Was, ale dla mnie kultowa, 

bijatyka - Virtua Fighter. 

Zakochaiem si? w niej od 

piemszego wejrzenia. Oczywiscie 

pozniej byly inne, moze lepsze, moze gorsze 

trtfjwymiarowe bijatyki [kwestia gustu- nie 

mam zamiaru rozpcczynag m ten temat 

dyskusjil, ale ja zawsze zerkslem i nostalgiq na 

VF, Juz mySafem, ze bqdzieto moja ukochana 

na wieki gra karate, gdy jakis czas temu Gato 

[to wtaSnie ten koles) wpada do mnie do chaty .i 

trzymajqc w drzqcych r?kach kolorowe pudettco 

krzyczy: „Chodz! Szybko! Cos Ci pokaz?! 

(swintuch? - mysl? - czy co?) Najnowszy hicior 

prosto z Japonii! W to trzeba zagra6!“ I 

wpadtem po uszy, produkt byt (jest!) traprawd? 

gisrkach - filmy i fabu!a. Tylko jeden bol mqcit mi 

v&$otb - to giarka (LAST BRONX) byla wytqcznie 

nakon&ol?.^ * 

Tak az do chwili, 

gdy uslyszalem f redakcjl 

znajome d£wi?kl infra 

wprowadzajqceQo w klimat 

Last 8fOi>KT Przez chwil? 

pomy^alem, ze mam 
omamy slu'chowe. ate gdy 

tylko dotaHo do mojej 
zeSwirowanej SwiadomoSd 
ze LB zostal wydony w 

wersjiffic, a nKdodatek do 

■isu dcstaf go Czarny 
Iwen - doszto do kulturalnej 

dyskusji, Po uprcqtnieciu 

zwlok oponenta zaladowalem program i 

przystqpitem do wojny gangow - bo to wlasnie 

ona jest przedmiotem naszego zainteresowania 

wtej bijatyce. 

Wprowadzenie jest bardziej niz sliczne, 

milosnicy anime b?dq zachwyceni - tak 

dynamicznie zmontowac obraz i dzwi?k sq w 

stanie chyba tylko Japonczycy, rewelacja! 

Temat przewodni, utwor „Jaggy Love", 

wykonany przez trojk? kawaii-panienek 

wchodzqcych w sklad zespotu D' Secrets, 

obrywa uszy od glowy. Dalej to juz tylko czysty 

trans - czyli osiem postaci do wyboru, kazda 

dysponujqca inn? broniq - i walka az do konca; 

prawa ulicy sq bezwzgl?dne. Kazdy znajdzie 

tutaj cos dla siebie: szybkonogq panienk? 

gotowq przerobic kazdego twardziela na 

mielone w kilkanascie sekund (Lisa - moja 

faworytka), umi?snionego gostka z mlotem, 

ktdry jednym uderzeniem wysyfa nas w kosmos 

t z powrotem (Zaimoku i jego mlotek, chy chy), 

no i oprticz tego klasyczny zestaw narz?dzi do 

kiereszowania - kij, nunczako, pafka, sansetukon 

CYusaku), sai (Nagi), mlot... - poezja! 

Animacja nie jest juz tak plynna jak na konsoli 

[testowane na 32 MB RAM, Pentium 200 

MMX - to zdecydowanie wi?cej, niz minimalne 

wymagania), niestety. Grafika - no coz, to 

samo, Saturn nadal gorq. Sorry, ze tak 

ndrzekam, z pewnosciq gdybym zasiadl do tej 

gry od razu na PC, a nie szlajal si? gdzies po 

konsolowych imprezach, bylbym bardziej 

zachwycony. Co nie znaczy, ze gra mi si? nie 

podoba. Podoba - ale mimo wszystko to nie jest 

tak dobre jak na konsolce. Dobra - jedziemy 

dalej. Muzyka i efekty bez zmian, czyli na 

mistrzowskim poziomie. Kawatki, ktore przyjdzie 

nam ustyszec podgrzejq do walk; nawet 

najwi?kszego fajttap? i peacemaker, to Warn 

akurat gwarantuj? robaczki. Nic dodac-nic ujqc, 

chociaz... szkoda, ze ptytki nie mozna odpalic na 

standardowym odtwarzaczu CD w naszej 

maszynce - chcialoby si? posluchac troszk? 

r Ostateczna 
I Last Bronx_ 

Wszystkim mitoSnikom rasowych mondobiC 
wyjaSfllafi chyba nie muszg, jak zhawienny wptyw 
na umQczonq Zyciem psychikg szarego 
czlowieczka ma taki wirtaalny pojedynek, 
rozegrany gdziei w Mach komputers. W 
szkole klapa, w pracy szef zrzgdzi, a aa dodatek 
dziewczyna zaalazta sobie innego, no i jak hi nie 
wyjdd z siebie i nie wyladowad nagromadzonel z 
laklm Mem energii w jakiejd wiptualnej 
bijatyce? Ha! Ja (chyba nie jastam wyialkiem) na 
takie okazje upatazylem aobla mojego znajomka - 
konsolowca, i gdy tylko ktdryS z nas czuje, ze nie 
wyrahia, rzuca sig w ostatecznej desperackiej 
akcji na dzwonek do drzwi sgsiada i... proponuje 
mala rozgrpkg jedan na jednego. Otwieramy 
swoje zamykane na zamek szyfrowy teczki 
(zawsze przypigte kajdankami do nadgarstkdw), 
wyciqgamy wystuzone, ale jakze pasujace do linii 
papilarnych, pady... reazta jest milczeniem. 

rozgrywka 1 

wysokiej jakosci - petny trojwymiar, plynna 

animacja, wspaniale postacie, a nade wszystko 

to, czego mi zawsze brakowato w tego typu 
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„Kiedy ja i mb| bras stworzyll$my G-Troops, wszyslko czego chciellSmy to doskonalenie sie; taktyki w 
grach o przeirwame, walka wrpsz, par^ lechnik fcomantfostiw. Ale chodzifo to lylko o irenfnpi Niki me 
™ W 3Wjla ^ac^to gadab, ie G-Troop mogli dzi$ki najlepszym z nrcb nteile 
namjeszac. I rnoj brat dosial .zaproszenlen od gangu Redruma, a kiedy odmdwit, troche poorzestawiali 
m to i owo, Od tamtej pory go nte widzialem. Zatern teraz tyiko Ja mog$ za at ego miejsce, By lam 
wcze&nie} w rbznych tarapatacfi^ aie oie taklch jak te, lnn( w tym turnieju naprawde wy g fad ala na 
Iwardzieii i wszyscy nauczyii $tg zycia na uffcy. Ale nle martwie si? 0 nic - moga sie bawtf w ten swOi 
Ofifpl Uirnfoj. Wszystko czego ehc?, to dostaC w swoje lapy Redeya za to, co zrobil mojsmu bratu." 

Tommy: 
^Zasmtecanae uHc LA, szaikowanfe stokdw w Vale, namleszanie w dome w Osace. Mozesz 
powiedzfet, ze bylem lam i to zrobllem. Nie iqdam wlefa od iycfa. Ale nie znaczy to, ze nle mooe stab 
SJe powazny, |e£ii lego potrzsbu|$. Staruszek Kusanami nauczyl mn]e lego, Jak znmt swoje ja' i 
zautae sobje, Nauczyiem sie wJele od KusanamL 1 spotkatem tam Use, Czy ta dzJewczyna jest 
napatona czy co? Ale patrzy przeze mnle jakby miala przed sobq niewidzialnego czlowieka Moiesz w 
lo uwierzyb? Zrezygnowatem wi$c z dojo. znaiazlem paru cftlopaktiw w wesotym mfasteczku, abv 
rozprud troche dice Tokm i w ogdle lam zapanowaO, Kiedy wygFam ten turn lei, Lisa zacznle widzieC 
mnle w lakf sposdb, JakbySmy byll sobie naprawde przeznaczeni.' 

- Joe: “-“-- P 

1 r^$aku to dobry chtopak, moze Jest iroche zleiony, ale poradzi sobJe, Mpglbym zajad sle Soul Crew po I 
II l tym wstrzqsie. ale to nie moja sprawa Otatego powiedziatem Yusaku. ze nadszedl czas aby troche sie 1 
VI Ppstaral i by! mezczyznq, Potem wyruszyiem. Daj mi po prostu }akq£ czystq dice i pokpL abym mdal I 
| sie tam znaleZd, a nie bed? sie u±alaL Diatego wtaSnie doprowadzitem Shinjuku do wSciektoscL Mamy 1 

1 ppciqg do lych samych rzeczy: motory, bijatykl, zie nawykl Nie o to chodzl, Ze szukamy guza ale 1 
I kiopoty same |ako£ nas odnafdujq, Nlgdy nie wydajq sie Jednak trwa6 dtugo, Irudno zrobrfi m 

II sensownego na dwbch zlamanycb nogaeh." 

H Lisa: 

J ,My£ie, ze Grampa Kusanami jest w porzqdku... nauczyl mnle wszystkiego, co wtem o posiugiwanJu 1 
■ sie pafkami. Ale szkoda, ze w tych sprawach jesi takJ staro^wleckl. Nie moze zrozumleC, ze uczennica 

ze szkoly srednlei |est juz wystarczajqco dorosia, aby mdc si? zabawie. Clqgje IruFe, ze powfnnam 1 
i spedzad wrecej czasu na nauce zamiast walesad si? z OrchidamL Niech sobie gada, potem 1 tak 1 

wychodze i robfe co chce. W kaZdym razie odkqd moja mama uciekta do Ameryki z tym prawnikJem ! 
■ listen ala nie go cafq rodzinq. Czego on chce - wydziedZEczye mnie?" 

 Kurosawa: 

„Witamy w Roppongl... a reraz wynocha. To moje terylorJum 1 mofe miaslo! Cbcesz lazIC po moJch i ' 
ulEcach? - to musisz zaptacib. To caly ja. J mog$ zaladowaC Cr niezlq iufe, je^ll wlesz eo man) na ! 
myili Ten caly konkurs wafk lo kawal. Nikt nie jest w dobrych stosunkach i Kurosawa. Yusaku, Joe, 
Zarmoku - ta caia ban da - latajq lu \ bawig sl| w dzfeclnne kiockl, prbbujqc rozsirzygnab, kto jesttu U 
szefem, Kredy oslatni raz widzialem koron?, byfp tarn powiedziane: .rzqdzq Roppongl Hardcore Boys" 1 
jaSli cale mfasto zqda siarcia na prawdziwym poziomie, lo moja gra. Nigdy nie odchod* od koqo^ ■ 
przez kogo ptecy mozesz przej^d na drugq strong. A jeSli ten Smie^ Redeye ehce sobie posmakowaC 
walki - ok. zobaczymy, czy b^dzie w sianle bez zebOw posssc sobie kawaf porzqdnego drewna To 1 
vvszystko co mam do powledzenia. Nle interesuje mnie ta zabawa w walke, ale znajde troche czasu 
a by kogoJ stuknqd, 1 k!o£ must pokazaC Redrumowi, co to znaczy byC dranfem ," 

Zaimoku: 

.Myslalem, ze rnoge zrezygnowab ze wszysfkich tych panbw wf!c. twardziefi, gdy wrdcrlem abv IE 
pracowad dla siebie, Wszystko co chcialem robiCk to uczclwie pracowad \ dab dobry przyktad 
Durnpsterom J wtedy cata ta glupia wojna utfczna znowu sie rozpalita. Diatego zdecydowafem sie 
opusc c Soul Grew. Ale teraz Redrum siraszy moich chtopakbw. NfOwiq, ze beda ktopoty leSft sie nie ! 
pofawle, [VI(Swi§, ze bedq - gdy si? pGjBWfy 

Nagi: " [™ 
Nawei ieS!s jestem jedynq cbrkq rodziny rerysera Zaibatsu, nle znaczy to, ie musze bye rozpuszczona If 4 

do gra nle. Ale jednak jestem. Stworzyiam zaloge Dogma z jednq zasadq aakaz wstepu chfopakom^ j 
Nie chodzi o to, ze menawidze mezczyzn, po prostu chc$, aby mf sluzyfi. 1 je£li takie Swinie iak Ik* 
Kurosawa nie mogq sobie i tym poradzlc powierfz Im. ie to wszysiko co mialam do powiedzenla Ta 
chiopezyea Voko moze przylqczyb sfe do nas kiedy tyiko bedzre chciafaT 

1 
Yusaku: 

.Zycie kiedyS bylo prostsze ■ na uiicy rzqdzill Soul Crew 1 nlkt nle sprawfat nam kiopotbw Ale kiedy iw 
wykonezyn naszego szefa, musisz tu teraz niezte na slebie uwazaC Teraz jestem szelem Neo Soul ale IP 
musze walczyfi, aby byd szanowany. Joe odlqczyl sig, aby robiC swoje Interest a Zaimoku wrdclt do IIL 
domuH aby pracowad dfa swojego ojea. Teraz kazdy ^miet na ulloy wyzywa mrtie, aby przeszkodzIC mi 1 
w s anlu si? nowym Number One. Ale mam trzy wiefkie palki, ktdre mdwiq: .jeslem tu po to. aby 
ZOSipvi 1 

Yoko: 
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dobrej muzyczki w chwilach, gdy nie ma czasu 
na rozwalk?, a tu nic. Ino zdziwienie i 
wytrzeszcz pospolity, 

Ale nie zwracaj?c uwagi na te wszystkie (w 
sumie drobne) szczegoly, przyst?pmy w koricu 
do akcji. Gra si? naprawd? pi^knie, wszyscy 
mitosnicy trdjwymiarowych nawalanek powinni 
byd w siodmym niebie. Tutaj mozna calkiem 
niezle zaszalec, wachlarz ciosdw - imponuj?ca 
lista, nie do opanowania w czasie krdtszym niz 
kilka tygodni naprawd? intensywnego 
giercowania (powiedzcie szkole, pracy, 
przyjaciolom i pierzynce „do widzenia", spac 
b?dziecie w drodze do toalety i przy 
pataszowaniu schabowego z kapust?). Sposoby 
na opanowanie ciosdw s? dwa - po pierwsze 
mozna ruszyc do walki, czyli pozwolic przez jakis 
czas obijac sobie facjat? i uczyc si? na wlasnych 
bt?dach. Ci wszyscy, ktdnym to wyjscie nie 
odpowiada, powinni si?gn?c do specjalnie 
stworzonej do tego celu opcji nauki. Tam mozna 
bezpiecznie przecwiczyc kazdy cios. Pozniej 
mozemy szalec, o mamo, zemsta jest slodka! 
Pola walki s? niczego sobie; s? to [uwaga!) 
prawdziwe plenery Tokio! Innymi slowy - jesli 
kiedys znajdziecie si? w tym niezwykle ciekawym 
miejscu, dobrze si? rozejrzyjcie, bo bye moze 
oberwie si? Warn w tym samym miejscu, co i 
Waszemu bohaterowVz gry. Pnawda, ze urocza 
perspektywa? 

totorzy wrzucili do gry wiele niespodzianek, ot , 
le przyktad czasami zawodnicy rozmawiajq ze 
;ob? przed walk? (te si? nezywa: fabula) - Irakis 
naie, a cieszy, Nie wspomn? nawet Calbo 
ednak wspomn?), ze na zakoriczenie zwycipzcy 
■acz? nas roznymi gestami i tekstami - niekiedy 
■zekn? cos na oslod? (?], a niekiedy brutalnle 
las zgani?. Czasami nawet podezas walki, gdy. 
vyj?tkowo nieporadnie wykonamy jakis atak lub 
:garniemy wyjqtkowo wrednego kopniaka, A 
lostaniemy na dokladk? kilka bluzgdsfl Inn? i 

Je&li-ktbS ezuje si? na sitach,. nf&ch sprobuje 
powalczyd w trybie Przetrwania (Survival) i 
nastawl poziom na Hard, a par? ciosdw dalej, 
gdy zfistosirjemy juz wszystkie pazriiarie 

wylapywacJ, nagfe moze si? okazad* z&sila t 

pr?dkodd nie wystarca;wyl?dowad na ziemi 
I* ^■ijest (atwiej niz powiedziec 

- t,ciastkai.czekolarf?'\ 
Qczywiscie dost?pne s? 
rdwntez standardowe 
opeje. takie jek Arcade! 
Team Battle. Ale uwaga, 
to jeszcze me koniec- 
mozna rdwniei zagrad w 
dlecil Do tego ]ednak 

mmbu drugitigo 
sgzemplfirca ptytki z gr?. 

kolei bajk? jest tryb PC Mode, 
odpowiednik konsolowego Saturn 
Mode - co dzi?ki niemu zyskamy? 
Moi drodzy, prawdziwe kino! 
Spotykamy si? z przeciwnikami, z 
ktorymi mamy do wyrownania jakies 
porachunki i walczymy az do 
widowiskowego konca - czyli 
pojedynku z bossem. A na koniec 
morderezej walki z cal? band? 
przeciwnikow znowu obejrzymy 
sobie filmik, scenk? podsumowuj?c? 
nasze wyezyny - midd, cud i Bronx. 

To bardzo sympatyezny dodatek, nie jedyny 
zreszt? - ale wszystkiego zdradzal nie b?d?. 
Filmiki s? krotkie, za to zrbbione z iscie 
mistrzowskim zaci?ciem japonskich 
animatorow: to trzeba zobaezye. 

Walka - pi?kne jest to, ze co partner, to inna 
technika walki i inne triki, Nie mozna wszystkich 
roztozyc tym samym sposobem: jednego trzeba 
zalatwic kilkoma szybkimi klapsami w twarz, 
innemu nalezy skopac cztery litery i w zadnym 
wypadku nie schodzic do parteru, lub zupelnie 
odwrotnie. To juz musicie odkryc sami, powiem 
tylko, ze jest bardzo ciekawie. Gdy w walce 
spotka si? dwoch doswiadczonych graezy, 
ktorzy naprawd? potrafi? wykorzystac 
mozliwosci drzemi?ce w kazdej z postaci, jest 
na co popatrzec - scenki s? pi?kniejsze niz w 
niejednym filmie karate, a jaka satysfakeja! To je 
ono, pane Havranek-san! 

Ach, i jeszcze mala niespodzianka - jesli chcecie 
lepiej poznac postacie i motywy ich 
post?powania, zerknijeie co maj? do 
powiedzenia - patrz: strona poprzednia. 
Korzystaj?c z okazji odwal? rowniez troch? 
prywaty - w celu zdobycia informaeji o 
japonskim wydaniu tej gierki na platform? Sega 
Saturn, ..udajcie si?” do listopadowego numeru 
miesi?cznika „Kawaii". Na koniec jeszcze mala 
ciekawostka - gdy przypadnie Warn do gustu 
klimat gry i wyst?puj?ce wen postacie, istnieje 
mozliwosc blizszego poznania ich losow w 
mandze z ich udzialem, wydanej na razie tylko w 
Japonii, ale kto wie.... Producenci mowili 
rowniez cos o filmie, ale nic blizszego na ten 
temat nie potrafi? w tej chwili powiedziec. 

Finiszuj?c: twierdz? z cal? stanowczosci?, ze 
Last Bronx to hit, moweie co chcecie - ja id? 
zamieszac w tokijskim pofswiatku... I to by bylo 
chyba na tyle. 
Sayonara! 

Plusy: 
• czadowy klimat 
- swielna mozyka 
• hombowe i realnie 
islmejqce scenerie 
• superowe postacie 
• duzy wachlarz ciosdw 
• po prostu perlekcyjna 
bijalyka 
- ogblne wrazenie 

Minusy: 
- oorsza anunaeja i 
grafika w porownaniu i 
wersia konsoiowa 
• braksciezki audio 

□cena: 

s 
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wystawianych do wyscigu: mozna skorzystac z 
pomocy odpowiednich ludzi i patrzec na 
slabiutkie wyniki albo bawic sip samemu przy 
ostro niepefnych danych, co tez dobrze nam nie 
wrozy. I\la tym polu ktos po prostu pokpil 
sprawp, skoro przesyfane w czasie tneningow 
informacje od znajdujpcych sip na torze 
kierowcow ograniczajp sip jedynie do szybkosci i 
nacisku wywieranego przez catosc bolidu na 
podtoze. A gdzie chocby odlegfosc deski 
podfogowej od podtoza, obroty silnika lub 
poszczegolnych opon czy przelozenie skrzyni 
biegow? Takie dane to podstawa w F1GP II, 
ktory, dla przypomnienia, jest "tylko" 
symulatorem.,. Niech ktos zresztp sprobuje 
dostac sip do wykresow ilustrujpcych osipgi 
silnika - zadanie beznadziejne, bo nic takiego w 
programie nie istnieje. I jak tu w takich 
warunkach dobrac odpowiednie przefozenia, 
kpty nachylenia spojlerow czy twardosc 
zawieszenia? 

Plusy; 
I ■ folrre mmmu 

r Formula 1 od srodka 
I FI Manager Professional 

Nunier 04/98 

McDrive 

Jaka wipe moze bye, po takiej nierownej jezdzie, 
ocena koricowa? Z rzutu okiem na scipgp _ 
wychodzi czworeczka - zdecydowanie wipcej 
wad niz zalet. I nic nie stoi na przeszkodzie, by 
dodac do tych pienwszych np. nie do konca 
poprawnie zapisane nazwiska zawodnikow czy 
nieco zmienione nazwy teamdw, ale mogp to 
zrozumiec: licencja na ich uzyeie kosztuje 
pewnie krocie, a po drugie wszystko to daje sip 
przy odrobinie pracy samemu zmienic i to 
Iqcznie z wizerunkami kierowedw, wipe nie bpdp 
sip nad grp pastwit z tej akurat przyezyny. 
Wypada mi jedynie wyrazic uboiewanie, ze 
dobrze sip zapowiadajpey produkt zostal na 
pewnym etapie produkcji za bardzo 
"poprawiony" i obecnie jest to dziwna 
mieszanka bardzo zaawansowanych mozliwosci 
oraz slabiutkiego ich kontrolowania. W kazdym 
razie trzeba teraz znowu dla odprpzenia zaliezye 
parp okrpzeri. Nie w tej grze, rzecz jasna. 

_ JV ^ Pro du cant: 
Sdtorcrc 2000 

Wymagania: Dystrybutor: 
mm. I6M8 RAM.COxZ, Sdlware 2000 
OoVWln 95 

Internet: hllp f/wm soil wnrcZODO. tie 

Brak zainteresowania kierowedw bolidem 
uzupelniony zostal ich niemozliwym wrpez 
tchorzostwem. Jak bowiem inaezej nazwac 
goscia, ktory wyprzedzajpc po wewnptrznej, 
hamuje na trzysta metrow przed zakrptem, w 
momencie gdy klienta ma juz obok siebie? Dla 
dobra wfasnego zdrowia psychicznego lepiej 
biezpcego podglpdu przebiegu wyscigu nie 
wlpczac - niektore decyzje wolajp wrpez o 
pomstp do nieba i nijak sip majp do 
rzeczywistego widowiska. 

Wracajpc do Managers, to przebieg wyscigu 
obserwowac mozna z kamer umieszczonych na 
torze, na samochodzie, tudziez bezpodrednio 
nad bolidem tciekawe, tak swojp drogp i 
zupelnie na marginesie - jaki balon jest 
wystarezajpeo zwrotny i szybki, by znajdowac 
sip caly czas nad obserwowanym obiektem, 
rozwijajpcym dodatkowo na prostej tak w 
okolicach trzystu kilometrow na godzinp?). 
Dostarczany przez nie obraz jest w petni 
trojwymiarowy i do tego stopnia dopracowany, 
ze kryjpey sip za tym engine moglby bye na 
dobrp sprawp podstawp calkiem porzpdnego 
symuiatora. Jego wielkp zaletp jest takze duza 
ilosc dostppnych opeji konfiguracyjnych, dzipki 
czemu catosc pojdzie nawet na slabym 486. 

Od czasii, gdy Eurosport przestat tnansmitowac 
wyscigi Formuty 1, zostatem praktyeznie rzecz 
biorge catkowicie odcigty od emocji z nimi 
zwigzanych. Miemieckiego nie znam, na Canal+ 
mnie nie stac... stara fascynacja jednak 
pozostala, tyle ze w ujgciu bardziej teoretyezeym 
- w koncu gier o tej tematyce na ryeke nie 
braknje. 

ajwipksze osipgnipcia ma na tym 
| potu, moim skromnym zdeniem. 
| firma Mtcroprose, ktdrej popiaowe 

osipgnipcia - zerdwno symulatar jak 
\ manadz^r - mime spdziwego 

I wieku ztr^jdujp sip nadaJ na samym 
szczycie mej osobistej kolekcji, Niedawno jednak 
Software 2000 wypuscilo cos, co mogto 
pozycjp drugiego z moich ulubiencdw niezle 
wstrzpsnpc. Jako ze takie wstrzpsy wychodzp 
zazwyczaj dla graezy na dobre, zapowiadalo sip 
na bardzo ciekawy pojedynek, tyle ze tym razem 
na rozgrzanym asfalcie. 

Na poczptek wezmy na tapetp celowe 
utrudnienia tak skuteeznie zniechpcajgce graezy 
do zajpeia sip smakowitp zawartoscip. W 
pierwszym rzpdzie winny jest interfejs, dzipki 
swemu artystyeznemu balaganowi skuteeznie 
wydtuzajpcy czas niezbpdny na dostanie sip do 
interesujpcej nas w danym momencie opeji czy 
ekranu. A zeby byio smieszniej, ekrany sp nawet 
trzy, chociaz na poczptek wystarezp dwa, a 
nawet, tyle ze juz na bardzo krbtko, jeden z 
nich. 

Po szczpsliwym przebrnipciu przez pierwsze 
trudnosci nie ma co liezye na koniec klopotow, 
Dostppnych mozliwosci jest bowiem stanowezo 
zbyt wiele. Cdz z tego, ze projektow 
poszczegolnych czpsci bojowego bolidu jest w 
sumie furset ochnascie, jesli nikt nie pokusil sip 
o stworzenie prymitywnego chocby po nich 
przewodnika, tak by miec na poczptku chocby 
blade o catym tym cyrku pojpcie? Dobrze 
chociaz, ze wipkszosc zadah scedowac mozna na 
szefow poszczegdlnych dzialow, ale nie 
oszukujmy sip - co to za frajda miec potencjalne 
mozliwosci w zasipgu rpki i nie moc z nich 
skorzystac? A poza tym, przy wzipciu pod swojp 
swiattp kuratelp kogos z dalszych pozycji w 
rankingu, na dobrych 
wspdlpracownikdw 
urn ma co liezye i 
wypada wszystko 
kontrolowac 
samodzielnie. Tu 
retoryezne 
pytanie: 

Do tego jeszcze zachowanie sip kierowedw. 
Przede wszystkim jakos malo przejmujp sip 
swojp pracp, bo na uslyszenie uwag o 

zachowaniu pojazdu nie ma 
wlasciwie co liezye. 

Wprawdzie instrukeja 
o czyms takim 
wspomina, ale w 
czasie prowadzenia 
dwoch z czworki 

czotowych zespotow nie 
byto mi dane tego zaszczytu 

doswiadezye. I to nie przez ich 
brak doswiadezenia, bo to 

najlepsi z najlepszych. Istnieje 

wprawdzie szansa, ze byf to tylko nieszczpsliwy 
zbieg okolicznosci, ale... nie liezylbym na to za 
bardzo. 

jak, skoro samemu ma sip wlasciwie jeszcze 
mniejsze od nich o wszystkim pojpcie? 

Na poczptku startuje sip jednak z bardziej lub ': 
mniej sprawnie dzialajpeymi bolidami, wipe 
probfemjy opisane powyzej sp zazwyczaj 
gpiewkpT niezbyt daleksej wprawdzie, ale jednak, 
przyszld^ci. Tyle tylko. ze podobnie ma sip 
sprawa z dobiersniem ustawien dla pojazddw 



(Jpwyania wsmtetu, 
[rnego. a sq to tray 
jbudynkj, Pierwszy typ 
oreenis jednostek 
ohy i atsku. dzs?ki sUiqtyni 
S mosty i powolywafi do 

Iwnik roe-mme budowad na 
5*a £wiqtynia; ob4 
irnqM, me peinJ zednej 

nfljwazniejszymi elementami kDnstrukoyjnyml to 
gr«, Mosty budufemy z klockbw 
pr2ypQmtnajac^.t}e zjEtrfs, ktdrych zawsze 
ms my tfo dyspozycji Czt^yjKiedy wezmiemy 
Ida^SSESSSTSiaSSSSmia si? nowy, o 

zlozeniuofiary zni 

powiedzied cokolu 
FunscbJ na cemai 
(nareszcia) me ail 
bistoryjk?. tylko t 
nasze rpoi 

Recenzje 

Ogieri 
Netstorm 

Mtelismy jsz RTSy rozgrywaigce sis w M 

miejscsch - ns iQdzie, w wsdzie, w kosmosls M. 

Do toj psry nle by to jednsk m 1 toss gslunku, 

kltra loczylaby sip w okolM nietis. Akcjs 

NelSiorm - oajnowsiego pMtu AciMsioii - 

umieszczons zoslsla wfasnie pod nietoem, a 

scislej - na unoszacych «§ pod clurmraii 

wyspach krainy Ninbusl / 

LORfi Y ] 

U gory: 
PaiwcnasrowMe 
lalwielnipfe.iei 

4r wiatem Nimbus wtadajq Furie, Sdafcce reprezentujqcym ich 
ziemskjm [powietrznym?] wfadcom 
swojq pot?g?. Furie przedstawiajq 
cod w rodzaju zywioldw, totez 
przyjdzie nam tcczyd walk? z 
wtadcami deszczu. wiatru i 

blyskawic (rain, wind, thunder). Czwarty zywiol, 
slorice (sun), dost?pny jest dla kazdego z 
wtadcdw. Furie za swoje uczestnictwo w 
walkach zgdajg ofian totez priorytetowym 
celem kazdej bitwy jest pochwycenie i zlozenie 
im w ofierze najwyzszego kaptana przeciwniks. 
Kaplan jest wgrze jednostk? specyficznq: nie 
moze zgin%6, a strzaty co najwyzej 
umeruchdmiaj^ go na jakid czas, pazwalsjgc na 
jego pochwycenie i zfozenie w ofierze na oitarzu 

fun), 0 

& ■' 

- tu, * { i • | 
, s|'.. ■ :/v\" 

i - 

- - 

Jak juz wspomnia 
unoszacych si? nad lei 
zasadzie si? unosz^ nie wiad 
jest to sstotne, chociaz % drugie] stron 
wymusza pewne. dodd mekonwencjonalne, 
melody dzialania. Komunlkacja mi?dzy wyspami 
maze odbywad podrednictwerri paiazddw 
latajicyeh lub poprzer mosty. kcdre sp bodajze 

ijdwg Qdgrywa f 
lilnemajq duzo mniejszql 

stanowig dla przeeiwnika raczej 
“przeszkadzejk?" nii prawdziwy pro bit 
zwiaazcza. ze brort defehsywna chronr^ci 
takimi atakami jest rdwniez skuteczna. Tak wi?c 
tektyks Nets term a jest oczywista: brori 
Stacjonarna jako metoda ataku i taki sam 
system defensywny. Mozna cez-produkowad 
jednostki latajqce, zwlaszcza ze wydatek jest 
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i CTBn^ortey l^dcv/e, i 
rportami lafcaj§cymi 

fqrfem ea pamacq mostu. Tski gejzer gejzeru i 
rdwniez umozliwia pocrqgni?G(e od mega 
mostu i dowolnej strong ole uprzedmo 
musimy pclqczyd go mostem z naszq wyspq, 

Plusy: 

’llttwIfrtfeMIjiiiftr 

'MinUusliHl 
•mufvkJ 
•irfttaiiriC 

Mtnusy; 

lUDdiepi r jrjiiEpaui,^ iimv 

Ocena: 

Q 
Producent: 
Aclivisiorr 

Wymagania: 
m, 
Win 95 

DystrybutDr: 
Optimum S A. 
IM.fOlAj 443TW 

Internet; iiiip^vw■acNvisFon.com 

Aji™« 
ftffii Frfrv^l }Q 

Mirhi'jrl 
n/n M>y*i 

■ClirfsT 
HH T^v*?| j 

afttAillrte 
ff/litf Level M 

Mitch 
Mpltivi 

Na zakonczenie wypada jeszcze powiedziec kilka 
slow o oprawie. Otoz grafika jest w normie 
(jadnie dobrane kolony i rozdzielczosc SVGA), 
Chad nie powelB, RBtoraisst muzyka prezentuje 
si? nawet lepiej niz zwykle w tegoi^ptr grach. 
Jesli chodzi o grafik?, to znowu powrocic musz? 
do tematu mostow. Otoz "na zdrowy rozum" 
powinny one wyglqdac obrzydliwie, zwlaszcza 
kiedy powstaje plqtanina nie do rozwiklania, co 
zwykle zdarza si? na najw?zszym odcinku mi?dzy 
dwoma wyspami - ale, co ciekawe, wcale tak 
nie jest. Graficy pokazali tu swoj "Iwi pazur". 
Godne na^fadowama s? rowniez budynki i 
bronie. Mlrtto pastelcwej kolorystyki nie razg, a 
duza ilosd detali wywotiije Uerdzo pozytywne 
wrazenie. Ogdtern wi?c Netstorm jest grq 
wyjqtkowo dobrq, ale sprawdzajgc? si? najlepie) 
w “otoczeniu multiplayerowym11. Dla 
pojedynczych graczy nie b?dzie rewelacj? ze 
wzgl?du na wspomnian? wad?, a takze fakt, iz 
komputerowy przeciwnik nie wykazuje 
po.rywajqcej inteligencji. Ci, ktorzy w Netstorm 
cbq'wig&grad w samotnosci, musz? moj? 
ocen? zmniejszyd mniej wi?cej o dwa punkty. 

Ps. Demko gry jakis czas tenurbyJo na naszym 
CD i to chyba nawet w dwoch rdznyctr 
wersjach... 

HUH 14/M 

up. 

wysp. _ 

!izu naszych 
^jiwiamy mu 

aza lymidde 

tafeeg 
eciwniltr 

fadutek rohf to szybcief od.mis 
to kampoten a mosty zb darmo), 

fgo dokonad w nrmiejszej skali, np, 

iczdfek, ktdry otoczamy mostaml 
tzljwiaiqc pfiecfwnikowi postawienie w 
[ednpjstki stekuftcej i znfszczenie tegoz 

Mosty przeciwnika mozoa 
/Iko w trybie multiplayer, z 

lyna puwazona przeze mnie, 
/ada gry. W multiplayer 

.(plus tutorial), z ktdrych 
"pza|3£ bez problemu. 

jirozpoczyrm 

przedwnika. Mi 
jednbstkjamUata^cyftii. 
vyy^Gznlp1 bronid si? dopdl 
poczym zabawfl koriczy si? 
tym idziet me mamy mozliwi 
fcampanii, totez dla pojedync?ego gracza 
itos.tflpi>a [ast jedynie pierwsza cz?dd 
nozgrywki. Zaznaczam, ze prdbowatem 
asprawd? usitnie, ale bez zmszczenfa mpsMw 

. r.„ pnotoczonej 
Jsponujemy to 

loiemy 

irczyJundiiszy, 
5grang,. Co za 
kmynuacji 

tym ze 

Po iewaj: 
IiiUircBSiijeil* m 
inlliji^of.OwJeliEg 
lafaiejtjulf iff lily spls. 

wroga po prostu nie da si? tej misji przejsc. 
Inna sprawa, ze Netstorm jest gr? z zalozenia 
przeznaczon? dla trybu multiplayer, gdzie mosty 
mozna niszczyc, totez nie jest to wada dla 
kogos, kto nie musi grad samemu. 
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rozmaicie. Odglosy 
wycia kibicow 
(nawiasem mdwiqc 
- trybuny sq ladne), 
pokopywania pily i 
ewentualnie jeszcze gwizdy s?dziow sq okej. 
Podktad komentatorski jednak... Ech, nie dose 
ze miejscami chrupie (doslownie - na szcz?scie 
jednak niewiele go jest), to w dodatku kwestie 
wyglaszane przez narratorow niesamowicie 
szybko zaczynajq si? powtarzad. A ilez razy 
uslyszec mozna tekst: "No i jak sqdzisz, Martin 
- czy druga polowa meczu wniesie v^ego 

przebieg cod nowego?7' - i tak 
dalej... 

J . 
I wreszcie trzeci, najistotmejszy w 
ogdlnej ocenie.asgekt^ . ... 
giercowalnostf, ezy^rz^emnose, 
jakq czerpiemy dub nie) bawiqc 
si?, obcujqc z dan? gierq. I tu 
niestety slabiutko. Puma jest 
niewymownie schematyczna. Po 
paru chwilach wygrywafem mecze 
za pomocq doslownie jednej 
sztuczki, a wszystkie wpadajqce 
gole strzelal jeden i ten sam facet! 
Komputer kompletnie si? nie uezy 

Plusy: 
• ftpItitonBUKjc 

stiulflw. H*sit|W*illi 

• ItlGicbawtiizujQca i 

nl£VmP^[Bf(|FW^ 

Mfnuey: 
- INtMlIlfeStlM# 
Mirada 
•SMagralitotfBl 
- Fauna juirfy> 

• fMawsnlHi 
tfenwHii 
+ MM w 
not 

I Ocena: 

- dzi?ki temu jednak grajqc Celtic Glasgow tprzy 
standardowych ustawieniach) w dwie godzinki 
machnqlem sobie puchar UEFA, wygrywajqc w 
finale z Neuchatel stosunkiem bramek 5-0. 
Swojq drogq: swietna terapia dla podlamanych! 
Inne elementy rozgrywki takze majq istotne 
braki. Chociazby system sterowania 
zawodnikami (np. mozesz smialo zapomniec o 
dokladnym podaniu do okreslonego pilkarza) czy 
zamkni?cie przez arbitra meczu [mimo extra 
czasu) w momencie egzekucji roznego. 
Najwi?kszq bolqczkq jednak jest odgwizdywanie 
przez s?dziow spalonego. Pikus lezy w tym, ze 
nieistotne jest to, ze b?dqc na swojej polowie 
zaledwie musnqles pit?, a ta tylko potoczyta si? 
po murawie... Jezeli za obroncami znajdowal si? 
Twoj pitkarz - spalony b?dzie jak nic! 

W obliczu powyzszyeh faktow giery nie sq w 
stanie uratowac dodatkowe bajery typu: opeja 
gry w hali, mozliwosc suchego potrenowania, 
obecnosc 318 klubow z 67 panstw czy wreszeie 
opeja edytowania teamu, ligiU), pucharu [!!!)... 
Niestety to tylko dodatki, ktore nie mogq 
zrownowazye nie najlepszego "wn?trzaM. 
Oczywiscie nie twierdz?, ze nie mozna sobie w 
t? pileczk? odrobink? popykac. Mozna. 
Otjrobink?, Ale nie spodziewajeie si? za wiele... 

I jeszcze jedno - dobrze qhociaz, ze w Pumie 
zrezygnowano z idiotyzmow, ktdre pojawily si? 
w Adidas Power Soccer. Mysl? tu o niesiawnym 
Predator Kick, czyli strzale, po ktdrym — 
bramkarz nie mial prawa nawet do 
przypadkowego musni?cia pily zmierzajqcej w 
stron? tylnej siatki bramki... Tu - na szczqscie - 
jest normalniej. 

Sezon rozgryweh pily noinej trwal ...Eeee, 
chcialem powiedzialem, komputerowej pily 
noznej... Tak czy inaezej - trwa! I nic dziwnego, 
"wysypkg" gier symulujqcych tg 
najpopularnlejsza na Mcie kopaning wywolujg 
zblizajp sip przeciez wielklmi krokami 
Mialpzostwa Swiala we Fpancji. A to nakppea 
koniunktupg. Na bo dzigki czemu innemu je$li nie 
lego typu giepom kazdy "podwopkoposly" 
tpampkapz (i zarazem fanatyk "lelewizyjnej" 
galy) moze poczuC sig jak, nie ppzymiepzajgc, del 
Piepre, "Spice Boy" - Beckham czy inny Ricken? 

Gem.ini Tym niemniej producentdw 
wszelakiego rodzaju pil postawil w 
iScie podbramkowej sytuacji 
"sportowy” gigant - EA Sports, 
Wykupil on bowiem or) FIFA prawa 
wylqczno£ci uiywania cafoksztaltu 

symboliki zwiqzanej z tq francusko-swiatowq 
imprezq, Tak nawiasem mowiqc - pewnie gdyby 
nie ta okolieznose, wszelakiego typu "mundiale" 
po prostu by nas zasypafy... Czyli innymi slowy: 
EA odci?la innych od zyly zlota! A przeciez gry 
tych innych, cz?sto b?dqce juz na wylocie, tak 
czy inaezej muszq si? ukazac. W takich oto 
warunkach przestaje dziwic fakt, ze wydawey 
tych co nowszyeh i - co za tym biegnie - jeszcze 
nikomu z niezym nie kojarzqcych si? gier uciekajq 
si? do najrozmaitszych sposobow, by zwabic 
graeza - klienta. To wlasnie stqd biorq si? 
"firmowe11 potworki jak Adidas Power Soccer 
czy - o czym zresztq b?dzie tutaj mowa - Puma 
World Football '98, 

Czemu az "potworki"?! Ano, dlatego ze - tak si? 
dziwnie zlozyfo - te akurat giery nie nalezq do 
scislej czolowki swej klasy. Hmm. To 
stwierdzenie jest jednak zbyt slabe. To wr?cz 
football klasy B. W czym zas dokfadnie si? to 
przejawia, postaram si? obecnie w kilku 
zdaniach opowiedziec. 

Zacznijmy moze od tego, co najbardziej rzuca si? 
w oezy - oprawy grafieznej. Nie ma co ukrywac: 
w tym przypadku Puma nie jest szczytem 
mozliwosci obecnych konfiguraeji sprz?towych. 
Po pierwsze zadnego 3D - wszystko jest jak 
najbardziej plaskie. No, inna rzecz, ze zostalo to 
tak zgrabnie zrobione, ze nie razi, przykladowo, 
"wyobcowaniem" zawodnikow w stosunku do 
ptyty boiska. Tak czy inaezej - czyste 2D. Po 
drugie: kwestia “rzueikow" - przez fachowcow 
okreslanych mianem kamer. Nie to zeby ich 
wcale nie bylo - skqdze, oczywiscie ze sq. 
Az...TRZY! Pokazujq boisko "od boku i z gory”. 
Przy czym zostaly one na tyle nieszcz?sliwie 
dobrane, ze dwa pierwsze zblizenia (bo "views" 
rozniq si? jedynie tym, z jakiej odlegfosci widzimy 
muraw? i pilkarzy] wykluczajq wr?cz jakqkolwiek 
ocen? sytuacji taktyeznej, a ostatnie, 
"najdalsze"... no coz - wprawdzie tatwiej jest si? 
tu orientowac na boisku, ale "w zamian za to" 
calkowicie gubiq si? 
szczegoty; w takiej 
zas sytuacji - w 
przypadku gdy 
zawodnicy 
"zachodzq" na siebie 
- zorientowanie si?, 
czy podanq pifk? 
przejqt nasz, czy 
przeciwnik staje si? 
problemem. A jak to 
wplywa na losy 
meczu nie trzeba 
chyba mowic... 

Kwestia 
udzwi?kowienia... 
No coz - to akurat 
prezentuje si? 
calkiem... 

Puma nozna 
Puma World_ 
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Skrzydta 
Sabre Ace 

Wilke powietrzoi w prcestpzeni poood 38 
rowoolezoikioB ood Pnlwyspei Xoroooskieni na 
trwale zopioalp sip w kiotorii lotoictwa. Bo i jost 
co poiigtoc - by! to kowien kooflikt lok odnieniv 
od dotyekczasowyek i zorozei cecknjgcy sip no 
tyle spoEyflczayBi waraHkaai, ze 
prowdopodoknie jnz o'ydy lie ndo sip czegos 
podohnego powlirzyi... (don't pel toe wrong). 
Dloczogo? Aoo ckociozky dlotogo, ze w mice 
spodtoiif sip tool samoioly wyposazone zordwoo 
w irodgcnoe siloiH flekowe (ze siigiini), jok i 
odrzotowe! Sytoscjp dodatkowo konplikowat fikt, 
ze Ujedne, jok i ingle wypeuzne kpig iglko i 
wylpczoie w cipikie karabiny easzynowe, 
ewentosljiie dziolko. Fafrt too spriwiot m ■ w 
polpezenio z prpdkodtioni ozyskiwanymi dzipki 
uzycio siloikow odrzoiowych, oroz brakieoi lak 
powszechiiychokecfliorakiei 
ssatooaprowadzajpcycb sip - ze Iralieoio 
czegokolwiek graaiczylo nieleiwie z endow... A 
amunieji sokie me zaiewano; w cipgo 1128 doi 
wojoy wysIrzeiooB wigeej peeiskowizaa 
wszysikieb Mack w czasio trwaoia II Wojoy 
Swiatowoj! 

Gem.ini No tak. Jezeli jednak nie mozna 
czegos powtdrzyc, to zawsze 
mozna to komputerowo 
zasymulowac. I slowo cialem si? 
stato: za sprawq duetu Eagle 
Interactive i Virgin Interactive, i 

stworzonego przezeri swietnego symulatora 
lotniczego, Sabre Ace, rowniez my - drogi 

nail Korea] 

Po prawej: 
Czlowieh w goolach za 
burialHzucicaiioihe!!! 

spektakularne "samozaplony1' kabiny... Ajeslijuz 
o "wyrywanie si? na zewnqtrz" chodzi - 
dost?pne sq dwa modele ucieczki z "kalekiego" 
samolotu: odsuni?cie owiewki kabiny [tak tak - 
jest taka opeja!) i - po prostu - wyjscie w 
przestrzen lub dost?pna w pozniejszyeh 
modelach tradycyjna katapulta. Czyli: zupelnie 
tak jak naprawd?. 

Realizm, czyli element najistotniejszy dla 
"symulantow", utrzymany zostal rowniez w 
innych "stafyeh fragmentach gry". 
Najwazniejszq tu rzeczq jest model lotu Innymi 
sfowy: na ile symulacja lotu odpowiada 
rzeczywistosci. I coz powiecie?! Otoz maszynki 
w Sabre Ace precyzyjnie prowadzic jest dose 
trudno - a i tak bylo mi latwiej, gdyz latalem z 
pomocq Sidewindera Pro z emulowanym 
orezykiem. [Tak nawiasem mowiqc - obecnosc 
orezykow naprawd? si? tu czujelL Dobrym 
przykladem moze zas bye fakt, iz ci?zko jest z 

czytelniku - mamy okazj? przekonac si? o tym, 
czy latwo bylo bye pilotem w czasie kryzysu 
koreanskiego... 

W poprzednim akapicie tekstu padlo 
stwierdzenie: "swietnego". Tak jest w istocie: 
Sabre Ace jest po prostu swietny! Ale i 
baaardzo wymagajqcy: wspi?cie si? na sam 
szczyt notowan pilotow w Korei nie b?dzie (bo 
nie bylo!] zadaniem prostym, latwym i 
przyjemnym. A to za sprawq specyfiki walki 
powietrznej - zapomniec nalezy bowiem o 
typowym schemacie: uzbroj cztery Phoenixy, 

oznaeza to, ze silniki poszly w diably i ze mamy 
raptem kilka chwil, by bezpiecznie wyrwac si? 
na wolnosc... Nie tylko zresztq na 
uszkodzeniach nap?du zamyka si? wachlarz 
ewentualnych defektow naszego samolotu. 
Skqdze znowu? - atrakcji z tym zwiqzanych 
niestety nam nie zabraknie. Poczynajqc bowiem 
od uszkodzen mechanicznych [przykfadowo 
zaci?cia si? w gornej pozycji podwozia czy klap], 
przez nieublaganq utrat? plynow "ustrojowych" 
maszyny (paliwa, oleju], po naprawd? 

odpal je w kierunku trzech MiG’ow 29 odleglych 
o 50 mil... i wracaj na lotniskowiec! Tutaj cos 
takiego nie przejdzie - to nie te czasy. Tu walczy 
si? w najbardziej standardowy, znany jeszcze z 
czasow I Wojny Swiatowej, sposob - by 
efektywnie strzelad, musisz zobaczyc kolor 
hetmu wrogiego pilota! A to - jak juz zresztq 
wspomniatem - dzi?ki uzyskiwanym pr?dkosciom 
machin latajqcych jest (nie ubierajqc w pi?kne 
slowa) cholernie trudne. Masz jakies 0,3 
sekundy by zdjqc wroga... 

No tak. Kiedy jednak juz trafisz, wiory lecq z 
wrazyeh samolotow. Czasami wystarezq 
zaledwie trzy pociski (najlepiej z dziafka], by 
sciqgnqc z nieba jakiegos jankesa/towarzysza 
(niepotrzebne skreslic). Co ciekawe, przeciwnik 
takze nie musi dlugimi godzinami tupad w naszq 
maszynk?, by jq troszk? popsuc. Cz?sto 
wystarezy mu zaledwie kilka zbyt celnych 
pociskow i juz nasze uszy piesci bloga cisza, a 

Numer04/98 
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Irosha Iwoicow o 
oddanie realizmu 
srac; nie iesl “pepkiem 
swialaS 
przemvslane i 
oryginalne zaUanio 

ty b?dziesz mdgt przejsc w kampanii dalej. 
Krotko mdwigc: swiat zyje wlasnym zyciem, a Ty 
nie jestes jego p?pkiem... Nareszcie! Jako 
przyklad podam, ze w jednej z misji mialem 
ochraniac mediatora rozmow pokojowych - 
znanego zreszt? takze sk?din?d - gen. Douglasa 
McArthura. Niestety nie udato mi si? 
powstrzymac ataku czterech Jakow na jego C- 
54. No coz - c'est la vie (or something]. Po 
powrocie na lotnisko otrzymatem ostr? 
reprymend? z wpisaniem do akt i... Air Medal za 
zestrzelenie czterech wrogich samolotdw w 
jednej misji. I czyz to nie jest pi?kne?l 

Ha, jest pi?kne! Rownie pi?kne zreszt?, jak 
oprawa graficzna giery. I nie mysl? w tym 
momencie o tym, ze wszystkie tekstury idealnie 
rozmyte zostaly przez Voodoo - to rozumie si? 
samo przez si?. Chodzi raczej o to, ze caty teren 

walk - czyli Polwysep Koreanski - odtworzony 
zostat w catosci na podstawie zdj?c lotniczych! 
Nic nowego, a jednak wlasnie dzi?ki temu 
przykladowo miasto Seul oglqdane z duzej 
wysokosci sprawia naprawd? imponujqce 
wrazenie! Co ciekawe - to tak zupelnie na 
marginesie - nalezy wystrzegac si? swobodnego 
i nieuzasadnionego "mqcenia powietrza" 
skrzydlami w poblizu wrogich miast i lotnisk - 
obecnosc obrony przeciwlotniczej jest naprawd? 
bolesnie odczuwalna... Z tym zreszt? wi?ze si? 
niewielka podpowiedz: jezeli na ogonie siedzi Ci 
dwu i wi?cej wrogdw, wyrywaj ile mocy w 
silniku w stron? wlasnych miast - czasem 
opelotka slicznie ich nadgryzie... No, ale 

podwieszonymi na pylonach bombami wydusic ze 
sprz?tu tyle mocy, by by! on w stanie wykonac 
petn? p?tl?. Zreszt? nie trzeba wcale uciekac 
si? do tak radykalnych przyktadow - w 
zupelnosci wystarczy stwierdzenie, ze tak 
obciqzona maszyna o wiele dluzej i z 
wyczuwalnymi trudnosciami wykonuje unik czy 
chociazby najzwyklejszy zwrot. Dlatego tez 
sensownym rozwigzaniem wydaje si? - w 
wypadku wdania si? w walk? z nieprzyjacielem - 
natychmiastowe odrzucenie wszelkich 
dodatkowych gadzetow, Najbardziej jednak 
wyraznym wskaznikiem stopnia realizmu jest 
mozliwosc Igdowania... na brzuchu! W takim to 
wypadku nalezy wylqczyc silnik, ustawic klapy 
na maksymalnym wychyleniu w do! - zarazem 
nie osmielajqc si? nawet myslec o wysuni?ciu 
podwozia - otworzyc kabin?, pomodlic si? do 
wszystkich znanych sobie bogow i probowac 
siadac... Inna rzecz, ze aby wykonac takie 
Iqdowanie awaryjne musimy miec ten 
przystowiowy lut szcz?scia - samolot musi 
znajdowac si? w na tyle dobrym stanie, by nie 
zwalid si? od razu w smiertelnym korkociqgu. A 
w takich wypadkach po prostu sobie ci?zko 
westchnijcie, bo na nic innego ani czasu nie 
starczy, ani to nic nie zmieni. Odpoczywaj w 
pokoju, dzielny pilocie... 

Z drugiej jednak strony w kwestii realnosci 
symulacji znalezc mozna kilka bugow. Dwom z 
nich warto jest chyba blizej si? przyjrzec: 
pierwszy to fakt, ze podczas zrzutu bomb w 
plecowym odwroceniu samolotu spadaj? sobie 
one - owszem - w jak najlepszym porzqdku - tyle 
ze... w gor?!!! Swojq drog? ciekawe czy i kiedy 
wybuchn?... A drugi bug (tak swoj? drog? 
obydwa zostaly odkryte przez Allora] to 
mozliwosc wylqdowania na... powierzchni wody. 
Tylko on jest na tyle spaczony, by Igdowac na 
oceanie... 

Tak naprawd? ide? giery nie jest jednak latanie 
samo w sobie (choc istnieje taka mozliwosc - 
opcja "wolnego lotu" w szkolce lotniczej]. 
Celem, dla ktorego warto zwiqzac si? Sabre 
Ace’em jest zaliczanie rqisji bojowych. I tu 

niespodzianka, gdyz mozna to czynic b?dz po 
jednej (Sily Powietrzne Zwiqzku Radzieckiego - ci 
•li), bgdz po drugiej (USAF - ci Dobrzy] stronie 
frontu. Na tym jednak nie koniec - dysponowac 
b?dziesz mdgt az pi?cioma (plus kilka modeli w 
szkole] roznymi samolotami - trzema po stronie 
amerykanskiej (kolejno: F-51 Mustang i 
odrzutowe: F-80 Shooting Star i F-86 Sabre] i 
dwoma po stronie radzieckiej: Jakiem-9 i - 
uwaga! - swietnie znanym polskim pilotom, 
odrzutowym MiGiem-15. To wlasnie w nich 
b?dziesz zaliczac kolejne zadania bojowe. A jest 
ich cale mnostwo: od bombardowan 
strategicznych instalacji, przez oslony 
transportow i ludzi, po tradycyjne scramble - 
czyli mlocce wszystkiego, co si? nawinie. Co 
ciekawe (tu wyrazny kolejny ukton w stron? 
realizmu), by przejsc dalej w kampanii, 
wystarczy przezyc dan? misj? - czyli: po prostu 
bezpiecznie wyl?dowac. Zatem nawet jesli 
catkowicie skopates pryncypia zadania, to i tak 

• ladowanle na wodzie 
• bobmy lecace w gdra 
• dogrywane speeche 

"zamiazalace" m 

□cena: 

s 
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uzywanych samolotow. 
Sity Powietrzne 
Stanow Zjednoczonych 

■ F-51 Mustang 

Zbudowany przez North American Aviation, Inc. F-51 Mustang jest 

jednomiejscowym, jednosilnikowym dolnoptatem przeznaczonym do 

wykonywania zadad mysliwsko-szturmowych. Zaopatrzony w 

dodatkowe zbiorniki paliwa jest bardzo skuteczny do dtugotrwatych 

misji eskortowych. Wyposazony jest w szesc naskrzydtowych 

pofcalowych karabinow maszynowych typu Browning M2 oraz 1,880 

sztuk amunicji. Jeden i najlepszych mysliwcow w II wojnie dwiatowej, 

w Korei rowniez niezle si? spisywal, choc w konfrontacji z 

odrzutowym MiG-15 nie byf tym, na ktdrego warto postawic ostatnie 
pieniqdze... 

• F-80 Shooting Star 

Zbudowany przez Lockheed F-80 Shooting Star jest jednomiejscowym, 

jednosilnikowym odrzutowym dolnoptatem. Wyposazony w szedc 

polcalowych karabinow maszynowych Browning M3 tzamontowanych 

na nosie maszyny) oraz (opcja) 16-calowych niekierowanych rakiet 

powietrze-ziemia. Na kazdy z karabinow przypada 300 sztuk amunicji. 

Pilot siedzi na katalpultowanym fotelu Lockheed'a. F-80 doskonale 

sprawdza si? jako mysliwiec. 

• F-BB Sabre 

Zbudowany przez North American Aviation, Inc. F-8B Sabre jest 

jednomiejscowym, jednosilnikowym [odrzutowym) mysliwcem 

Wyposazony w szesc polcalowych karabinow maszynowych Colt- 

Browning M3 umiejscowionych po bokach nosa. Pilot siedzi w 

katapultowanym fotelu North American. Hermetyczny kokpit oferuje 

doskonaf? widocznodc. 

Sity Powietrzne 
Zwiqzku Radzieckiego 

• Jak-9 

Stworzony przez Jakowlewa Jak-9 [Yak-9) jest jednomiejscowym, 

jednosilnikowym dolnoptatem zaprojektowanym jako samolot 

mysliwsko-szturmowy. Jak wyposazony jest w jedno dziatko 20-mm 

SZWAKi dwa pdtcalowe karabiny maszynowe Beresin. Umiejscowiona 

na nosie samolotu brori dysponuje 200 pociskami do dziatka i 400 

sztukami amunicji na kazdy z karabinow. 

• MiG-15 

MiG-15 tw kodzie NATO: Fagot) stworzony przez Biuro Konstrukcyjne 

Mikojana i Gurjewicza jest jednomiejscowym, jednosilnikowym 

[odrzutowym) samolotem my^liwskim. Jest uzbrojony w jedno 

nosowe dziatko 37-mm Nudelman-Suranow N-37D z 40 pociskami 

oraz dwa umiejscowione takze na nosie samolotu dziatka 23 mm 

Nudelman-Richter NR-23 z 80 pociskami na dziatko. Hermetyczny 

kokpit - podobnie jak w wypadku Sabre - q/enuje doskonat? 

widocznosc. 

wrocmy do tematu. Takze wraze maszyny 
oddane zostaty w wierny historycznej prawdzie 
sposob i z duz? ilosci? detali. Zreszt? 
najwtasciwszym przykladem uszczegolowienia 
grafiki mog? bye tu fakty "gotowania si?" wody 
i ziemi po jej ostrzelaniu i liczenia odr?bnej 
trajektorii dla kazdego wystrzelonego pocisku! 

Co do dzwi?ku zas... Ogolnie jest naprawd? 
niezle: podobaly mi si? zwtaszcza “radiowe" 
gtosy innych pilotow [amerykanskie; bye, bye - 
towarzyszu czy, z drugiej strony barykady, 
teksty Rosjan wygfaszane wprawdzie po 
angielsku, ale w zamian za to z idealnym 
rosyjskim akcentem!), Ze speech'ami zwiqzany 
jest jednak kolejny buraezek: dogrywane s? one 
na biezqco z kompaktu - co z kolei powoduje 
zaciachy giery, ktora na chwilk? wtedy zamiera. 
To zas w wypadku walki z wrogiem na bliskim 
dystansie powoduje, ze po "reaktywacji" giery 
trudno jest prysnqd gdzied w bezpieczny obszar, 

Czasem takze, niestety w momencie, gdy jest 
juz za pozno na dziafanie, okazuje si?, ze 
wybralismy nie ten kierunek uniku, co 
powinnismy... Na szcz?scie jednak nakaz 
trzymania ciszy w eterze jest dose scisle 
przestrzegany. 

I wreszeie na koniec dwa zupetnie luzne 
spostrzezenia. Sabre Ace jest bez wqtpienia gr? 
rownie wyj?tkow?, jak konflikt ktory symuluje. 
Po wtdre zas - ta giera wr?cz nasycona zostata 
maksymaln? mozliw? dawk? realizmu; bez 
przesady mozna mowic tu o fiole autorow na 
tym punkeie. I mimo, ze Allor troch? kr?cit na 
ni? nosem - bo co prawda pojawilo si? kilka 
bugow - moim zdaniem nie maj? one 
decyduj?cego wplywu na jakosc zabawy. Poza 
tym (to tak dla rownowagi) Sabre Ace spodobal 
si? nawet redakcyjnemu Glownemu Strategowi: 
Mac Abrze! A lepszej rekomendaeji doprawdy 
trudno oczekiwad. Zatem; grac, bo warto! 

'^brw Praducent: 
Eagle imciacitve/Virgin 

Wymagania: 
fiSO. iSMBHAM.fiDvi 

95. Ojal 

Dystrybutor: 
Virgin fnlcrjctive 

^713683255 

Internet: hiio co uv 



hast l racKera z 

0 modutach, samplach i 
trackerach styszat prawie 
kazdy uzytkownik peceta i 
Amigi, ktory choc troch? 
otart si? o scene 

Md:ze^d“Zjv^jEkwas fakt, ze 
vy^z^kojtij b?dzie 
oplsywarne-w 
naidrpihibjszych 

■ szczegojach, ale zalezy mi 
.najt-ysm^ 'aby kazdy nawet 

^h’l'jy^i^kszy laik mogt si? 
r^z^^kiego nauczyc, A 
tterazC 
uszy.'i'oczy szeroko otwarte 
- zaczynamy... 

Tracker story 

komputerowa. Moduty 
ubarwiaj? praktycznie kazdy 
scenowy produkt. Czy to 
demo, intro, magazyn 
dyskowy lub art disk, od 
zawsze towarzyszyta im 
muzyka. W BBS'ach i w 
Internecie znajduj? si? 
setki megabajtow modutow, 
sampli i cata masa 
oprogramowania stuzgcego 
do komponowania muzyki, 

Kazdy, kto postuchal 
swietnych modutow 
napisanych przez znanych 
scenowych 
muzykow. chociaz raz 

chciatby sprobowac radosci 
tworzenia. A trzeba 
przyznac, 
ze to bardzo wcipgajgca 
sprawa. Tym bardziej, ze nie 
potrzeba nam wcale 
gruntownego wyksztatcenia 
muzycznego, dowodem na to 
niech bgdzie fakt, 
ze mato ktory scenowiec 
ksztaicil si? w szkole 
muzycznej. Na poczptek 
potrzebne nam b?d?: dobry 
tracker, troch? sampli no i 
duzo, duzo wolnego 

czasu i ch?ci. Pami?tajcie, 
ze pierwsze proby bywaj? 
trudne i czasem 
moze si? okazac, ze modut 
na ktory poswi?ciliscie wiele 
godzin, b?dzie 
zbieranin? zupetnie nie 
pasujgcych do siebie 

dzwi?kow, na dodatek 
potwornie fatszujgcych. 
Artykut ten ma stuzyc 
fudziom, ktorzy chc? szybko 
i tatwo poznac swiat 
dpmowej muzyki cyfrowej. 

RLiTi^i&dwstat jeszcze w 
na Amidze, a 

gjou^p^kefeghoc juz 

^|a^^^^P^^przebrzmiata 
f j^^jiijgMpi^an o w i t 

row. 

i 
sekwencer za pomocg.- 
ktorego mozliwa byta edycja 
utworu bez uzycia 
skomplikowanego'vz-apisu 
nutowego. Dodatkowo 
zawierat edytor samp.li, 
ktore 

odgrywane byty przy pomocy 
zapisu z sekwencera. 
Maksymalna ilose 

instrumentow 
z ktdrych sktadat si? utwor 
byta wtedy ograniezona do 
16, Kolejne wersje 
programs umozliwify 
tadowanie nawet 32 probek, 
Format zapisu pliku modutJj 
posiadat rozszerzeolbri 
■.mod* Z czasem pojawity 
si? nowe programy 
muzyezne, 
bpdgce klonami 

Boundtrackera. Kolejne 
oferowaty co raz wi?ksze 
mozliwosci, 
Przyktadowo StarTrekker 
pozwalal na zapis utworu na 
8 a nie jak dotgd na 4 
sciezkach. Proces ten 
wymagat jednak 

programowego miksowania 
kanatow, co 

komputerze z procesorem 8 
Mhz znaeznie obmzyto 
jakoscBdtwarzanego 
dzwipku. 

Pierwszy Protracker postat 
na poczptku lat ’90. Do dzis 
wypuszczane s? 
nowe, zmodyfikowane 
wersje. Pomimo, ze postada 
jedynie 4 kanaty edycji, 
nadal jest bardzo popularny 
na Amidze, Powstat rowniez 
polski Digibooster - 
program, ktory dawat 
znaeznie wipksz? liczb? 
kanatbw niz 4, ale wymaga 
on Amigi z dopalaczem 
procesora, 

Z kolei pierwsze 
pecetowskie trackery 
pojawity si? w raz z 
ekspansj? 
sceny na tej platformie, 

Pierwszy - ScreamTracker 
pracowat jedynie w trybie 
tekstowym, dajpc nam do 

pozycji 4 kanaty i wtasny Ik 

MOD 

format modutu Cstm, 
;ez do konca 

bilny z. formatem 
^ r -gjj zosc konwer ■ 

izliw? kaszanp, 
N astppne trackery, np, 

WhackerTracker. na ogot 
lepiej 

wyglpdaty niz graty, dlatego 
zupetnie nie przyj?ty si?, Nie 
wyglpdato to 
wszystko zbyt wesoto do 
momenta kiedy grupa 
Future Crew nie wypuscita w 
'94 

roku ScreamTrackera 3. Byt 
to naprawd? ogromny 
postpp w dziedzinie 
“trackowania", gdyz przy 

wykorzystaniu wipkszej niz 
na Amidze rnocy procesora 
liezba kanatow wzrosta az do 
32! Dopiero wtedy wielu 

muzykow pubcic wodze 
wyobraznt Powstawato 
coraz wi?cej utworow 
wielokanatowych, ktore 
jakosci? brzmienia bity na 

gtow? dzieta 4-kanatowe. To 
jeszcze nie wszystko. 
Niedfugo potem szwedzka 
grupa Triton wypuscita 

drug? wersj? swojego 
FastTrackera, Ten nie dose, 
ze posiadat wipkszosb 
mozliwosci syvych 

•• ' VtJTz 

poprzednikbw, to na dodatek 
oferowat bogaty edytor 
sampli i bardzo rozbudowany 
bank instrumentow, z 
ktorych mozna byto sktadac 
brzmienia stenowane przy 
pomocy wielu parametrow i 
wykresow. Z biegiem czasu 
FastTracker 2 stat si? 
najbardziej popularnych 
trackerem na scenie. Jak do 
tej pory zaden nowy tracker 
nie byt w stanie mu 
dorownac, 
dlatego wtasnie w naszyeh 
lekcjach b?dziemy pracowab 
wtasnie z FT2, 
Tak oto przedstawia si? w 
skrocie historia samych^ 
programow. 

FastTracker 

Teraz troch? teorii. Po 

uruchomieniu FT2 pojawia 
si? gtowny ekran. 

Jest on podzielony na trzy 
czpsci. 

- po prawej stronie, na 

gorze znajduj? si? banki 
instrumentow i ich sampli, 
Zawieraj? one nazwy barw 
zatadowanych do pami?ci 

[ponumerowanych $00-$80 
dla 

instrumentow i $00-$1f dla 
sampli], Barw? wybieramy 
przyciskajgc na jej 
nazwie lewy klawisz myszy, 
natomiast prawym 
klawiszem mozemy zmienic 
nazw? probki. 

- po lewej stronie ekranu 
znajduje si? wipkszosb 
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potrzebnych nam do 
edycji parametrow utworu, 
tj. kolejnosc odgrywanych 
patternow, ich dtugosc, 
tempo i prpdkosc 

odtwarzania modutu, itp. 
Modyfikacja wszystkich 
parametrow 
odbywa sip za pomocg 
myszy, (podobnie jak i 
wipkszosc czynnosci w ft2L 

- w dolnej potowie ekranu 
znajdujg sip odpowiednio: 
edytor patternow, 
czyli nasz sekwencer; 

edytor sampli, gdzie 
dokonuje sip obrobki sampli; 
edytor instrumentow, gdzie 
z^tampli tworzymy ziozone 
barwy. 

- poza tym z listwy komend 
mozemy wybrac takie ekrany 

w_ j, j, 
jak'konfiguracja 
ponioc, menu dyskowe 

|atgdgie dokonujemy operacje 
odczytu i^zapisu) oraz 
kilka innych gadzetbw. 

Teraz cos moze o samym 
pisaniu muzyki. Jak juz 
wspomniafem nie 
potrzebujemy 

do tego znajomosci zapisu 
nutowego, Edytor 
patternow, z ktbrych 
sktadamy 

utwor, podzielony jest na 
okreslonp liczbp sciezek 
[track]. Kazda sciezka 

zawiera [standardowo] 64 
pozycje w jednym patternie. 
Pattern jest jakby strong 
naszej ksigzki [gdzie poprzez 
Ksiqzkal rozumiemy nasz 

=,.utwbr, tracki peinig tu rolp 
akapitow). W kazdej z 
pozycji [row] mozemy 

umiescic okreslony dzwipk, 
przy czym na jednym tracku 

mozemy w danym momencie 
odtwarzac tylko jeden 
dzwipk CsampelJ. Jesli 
chcemy odegrac dwa, bgdz 

wipcej 
dzwipkow 
jednoczesnie 
musimy 
skorzystac z 
wipkszej 
liczby sciezek 
w patternie. 
Zapisany w 
tracku dzwipk 
posiada 4 
dnarakteyGtvczne 

wartosci, np, 
A-4 03 40 
481 , gdzie 

'‘A-4'’ to dzwipk "A” w 
czwartej oktawie, '‘03" do 
numer instrumentu "40” to 
wartosc gtosnosci tego 

dzwipku, ‘481" to wtgczenie 
efektu numer 4 Cvibratto] o 
parametrze 81 [spoko, o 
komendach, ich 
wartosciach, znaczeniu itp. 
bpdzie w nastppnym 
odcinku], i ot - cala filozofia 
patternu, Komponowanie 
muzyki w taki sposob w 
praktyce okazuje sip o wiele 
tatwiejsza niz typowy zapis 
nutowy. Edytujgc kolejne 
patterny zmieniamy po 
prostu ich numer w oknie 
“ptn.'k Potem musimy 
ustalic kolejnosc 
odtwarzania patternow. 
Robi sip to w oknie, w lewm 
gornym rogu ekranu. Modul 
odtwarzamy przy pomocy 
prawego klawisz Ctrl, 

natomiast wybrany pattern 
przy pomocy prawego Alt. 

klawiszowych, Oktawy 
znajdujg sip pod klawiszami 
Z-M i Q-U. Pottony 
odpowiednio 
powyzej kazdej oktawy. Jesli 
ktos nie bardzo radzi sobie z 
takg klawiaturg, 
niech wejdzie do edytor 

instrumentow [ctrl-IL Na 
dole pojawi sip schemat 

klawiatury, na ktorej bpdzie 
widac aktualme graner 
dzwipki, Oktawy zmieniamy 
przy pomocy klawiszy F1-F7. 

Klawiszami strzatek 
poruszamy sip kursorem po 
patternie. Pomipdzy 
4- 

Jesli wszystko jest juz w 
miarp jasne, to sprbbujmy 
na poczgtek 
postawic parp dzwipkow. 
Potrzebna nam bpdzie choc 
jedna barwa. Mozemy jg 
"zapozygmdJ z jakiegos 
gotowego modutu. 
Wchodzimy do disk opt. Jako 
rodzaj pliku zaznaczamy 

module, Potem odszukujemy 
katalog, gdzie znajduje sip 
modut, nastppnie klikamy na 
niego myszg, Kiedy modut 
zataduje sip do trackera, 
wciskamy exit i znow 

jestesmy na gtownym 
ekranie. Teraz przy pomocy 
myszy 

w banku barw mozemy 

odstuchiwac poszczegolne 
dzwipki, odgrywajgc je 

przy pomocy klawiatury. 

Klawiatura wyglgda tak jak 
w normalnych 
instrumentach 

Po wybraniu szczegdlnie 
interesujgcej nas barwy 
musimy wykasowac 
zawartosc patternow. Stuzy 
do tego przycisk “zap”. 
Wybieramy kasowanie 
"song'’ 
czyli catej zawartosci 
sekwencera, po czym 
mozemy przystgpic do 
tworzenia. 
Naciskamy spacjp, jesli 
zaswieci sip ramka. to 
znaczy ze teraz wszystko co 
granny z klawiatury bpdzie 
zapisywane w patternie. 

> 

ASyW 

\ j j 

poprzedniego, a bpdg grac 
wszystkie jednoczesnie, Aby 
wytgczyc odgrywany 
juz dzwipk nalezy postawic 
w okreslonej odlegiosci za 
nim znak wytgczenia 
dzwipku, Sg to dwie poziome 
kreski, ktbre stawia sip w 
miejsce na nutp 
przy pomocy klawisza 
Capslock. 

00 j A-3 01 .. >-i 
3, barwa 01, gtag^rsigl 
standardowa 
□ 1 ( .. 
poprzedni dzwspk'B®aipada^3 
02 | C-4 01 20 ... - dzwipk 
A-3 znika, pojawiaJst^^SjMM 
barwa 01, gtosnos^$S®l| 
03 1 . - nic sip; n^M 
dzieje 
041 E-4 02 .. 481 9 
poprzedni dzwipk znika, 
grany jest E-4, barwaliUBgM 

efekte^pm 
Cvibratto] o parameSaSBB 
$81. 

Prawda, ze proste? 
Znaczeniem i para met rami 
efektbw zajmiemy sip troche 
pozniej, wipe nie musicie 
zwracac na nie uwagi. 

Sprbbujmy teraz wyczyscic 
zawartosc tracku. Jesli 
zapiszemy te samy nuty tak, 

by kazda z nich znajdowala 
sip w osobnej sciezce 

[tracku], to kazdy kolejny 
dzwipk nie bpdzie wytpczac 

Aby <jfatwi& muzykowi edycjp 
patternow ft2 zawiera opeje 
wycinanie, kopiowanis i 
wklsjania. Operacja te 
mozemy wykonywac na 
zaznaezonym myszp 
fragmencie patternu, 
jednym tracku bgd£ tez na 
catym patternie, Fragmenty 
mozemy tez zaznaczac przy 
uzyciu strzaiek razem z 
lewym ALT Wycinamy [cut] 
naciskajgc F3 razem z L,ATL 
dla zaznaezonego 
fragmentu, z L.CTRL dla 
patternu, lub z L. SHIFT dla 
sciezki [track]. Kopiujemy 
[copy] w ten sam sposob 

tylko zamiast F3, wciskamy 
F4. Natomiast wklejamy 
[insert] przez F5. I tak 
zamiast przepisywac 
fragmenty melodii moze je 
tatwo skopiowac w inne 
miejsce, Mniej wipcej wedtug 
takiego schematu odbywac 
sip bpdzie edycja reszty 
patternow^- tatwizna ;] 

Tyle na dzis. Nastppnym 
razem dowiemy sip do czego 
stuzg efekty, 

ktore wfgcza sip w 
patternie. Poznamy funkcje i 
zasady dziafania kazdego 
z nich. Podamy kilka 

ciekawych przyktadbw 
zastosowan efektbw w 
gotowych 
modulach, 

Falcon - jeden z najbardziej 

znanych muzykow na polskiej 

“PC-scenie", cztonek 
zespotu Aural Planet. 

~ 
Numer 



Scena komputerowa 

Oto macie terminy 
najblizszych zachodnich 
parties Cszkoda, ze polscy 
□rganizatorzy cos nie za 
bardzo kwapi^ si^ z 
informowaniem 
potencjalnych 

uczestnikow o swych 
imprezach). 

08 04 1998 - 12 04 1998 
The Gathering ’98; 
Norwegia 

10 04 1998 - 12 04 1998 
Scenery ’98; Australia 

10 04 1998 - 13 04 1998 
Mekka and Symposium '98; 
Niemcy 

17 05 1 99B - 19 05 1998 
Takeover '98; Holandia 

30 05 1998 - 01 06 1998 
Inter Jam '98; Niemcy 

1 1 06 1998 - 14 06 1998 
Party Remedy '98; Szwecja 

08 07 1998 - 1 1 07 1998 
Coven '98 Australia 

1 7 07 1998 - 19 07 1998 
Wired ’98; Belgia 

21 08 1998 - 23 08 1998 
AntlQ; Wpgry 

14 Little Big Demo 2 [Sanction) 6 

Live [Pulp Productions) 6 

Outline [Exact) 6 

Najlepsi Kodenzy 

Najlepsi Muzycy 

Dune [Orange] 

Necros (Five Musicians) 

VictAcme)^” 

I,Analogue Music/TPOLM) 

DU 

10, 
11 

ps 
13, 

14, 

15, 

16 

17, 

20. 

Probe [The Black, lotus) 

Lula Editing (The Black Lotus) 

Falcon (Pulse) 

Hunc (Analogue M us [pans i 

EIwodl) 

Groo OTM'BeQ) 

Bsseheaa1 TF^ve Musicians] 

Lcome IGroove^NTght 551 

Jogetr (Pulse) 

Shad (Mse/LiveJ 

Tito (Analogue Music/TPOLM] 

Balrog fTPOLM) 

MfilflfohO [Bra Musibflrti/TPOlM} 

2§B- 

233 

133 

125 

94 

86 
77 

72 

69 

63 

62irr 

57 

55 

49 

44- 

42 

35 

35 

35 

32 

32 

Najlepsi Graficy 

1 Lazur.IPjSM 4B9 

?. LvT$4tf (Bomb) 34JJ 

3*5 □ annyf.f^jc-TgO *’**( 296 

(Pufse/ilvPB 

5 i||uie (ThWlack Lotus') 120 

SJj iH® (Nooon) 97 

7 Visualize O^mm/Pulse) 70 

8^ F eftfei* (TTO L Mjw, 52 

9Ps 41 jj 

ID, 1 Otstop (Cwffi l”T- 38 

*i3^*|l(C!-yQnic’^TP0'i[|»W 36 

ia. iThoUlTPOLMl* . 35 

.10 FrfSnk (OhJge) 2?m 

14. DefjPiipo"^SSje] 26 

15 |Wko (Syfee) 2 M 

Najlepsze Magazyny 

I Imphobia 

2. Shine 

3. DemoNews 

4. Insight 

5. Trax Weekly 

6 Scenial 

7 Cheese 

8 Bad News 

9. Dsskmig 

10 Hope 

II Budyri 

12 Pain 

13 Splash 

14 New World Order 

15 Freestyle 

Orange Juice 

Weekly Module Review 

219 

’ - 5-8 

157 

156 

153 
135 
134 

113 

112 

no 

ftc-dttty rPm Btect totkisi 

Uwbfa (Th$ Bt*tl Lotus) 

Cfcjjjfcr (HdapnffPMi 

HfliriWl tAstroWw) 

Cyctooo (Abyss* 

St a tlx (Acme'Pulse/PL) 

Unreal (Pulse) 

Jace (The Black Lotus! 

Nix (The Black Lotus) 

Hcniite (Orange) 

Jmagic (Complex) 

Barti (Nooon) 

Galvados (Orange) 

Pascal 

MRI (Doomsday) 

Dune (Orange) 

KanJtNooon) 

Tremorjjrauma) iji 

Wog (Orange) 

GooRoctKosmic) 

PS I (Future Chew) 

VirnfMCOMA) 

Camel CPulse) ' ’' 

Suckho (Eufrosyne) 

Echo1 (Fudge) 

1. 

2. 

3 

4. 

5 

6. 

7. 

8, 

9. 

10, 
11, 

13 

14 

15 

17, 

18, 

19. 

2D, 

A oto. jak glosowali scenowcy korzystaj^cy i Internetu 

(mdwiqc scislej - ci, ktorzy tagl^dajaj na 

www hornet.org]. 

Najlepsze Gnupy 

Pulse 

Orange 

The Black Lotus (TBL) 3B7 

TPOLM 

Acme 

Future Crew 

Doomsday 

Rage 

CNCD 

nO Halcyon 

11. Complex 

12. Haujobb 

13. COMA 

14. Nooon 

15. Cubic/Seen 

16. Fudge 

17. Cryonics 

18. Trauma 

19. Psychic Link 

2Qj Bomb 

Najlepsze Gema 

1, 303 (Acme) 

2. Square (Pulse) 

u~ 3, Sunflower (Pulse) 

Robotm-k (Rone) 

Second Realty (Future Crew) 

Astral Blur (The Black Lotus) 

inside (CNCD) 

^Tribes fPu-se/Weion) 

9 Boost (Doomsday) 

DO Wegablast (Orange) 

11 Stars (Nooon) 

12 Saint [Halcyon] 

635 

387 

159 

■150 

146 

106 

107 

102 

76 

74 

72 

69 

59 

48 

45 

42 

41 

33 

30 

13 The Secret Lrfe of Mr. 8lack (Orange) 86 

li, Rtr^dPukrti 50 

11 dmiodrib) 47 

16 I0u6ly») 43 

V 35 

1DDMJU 35 

19 C^itratclOx^W!]) 30 

20 26 

Najlepsze 64k 

I. Stash [The Black Lotus) 

2 Paper 

3, Jizz (The Black 

4, B|0"r [TPOLM) 

5, Oeesbab (Orange) 

6, - Pagerr.11 (Fudge) 

7, Drift [Wild light) 

You am I] You am the Robot (Orange 

9, Lasse Rembtpig (GiihE/ieen) 

10. .Sink tPulse) , 

II, Lithium (Vista) 

12, Nation Zero'2 (Jamm) 

13 Gamma (MFX) 

14, Drain'(Vista) 

BN The Sea' Robot.of Love (Orange) 

16. ‘Cyboman ^'(Complex) 

17, Gene (Fudge) 

18. Dawn (Jamm) 

19, Famous Cyber People (Pulse) 

Neural Wave (The Black Lotus) 

Najlepsze 4k Intna 

4, 

5 

4. Pure Spirit (Spirit Style) 52 

5, Stepeshl'fSe;1, (CfiroiR&yH 50 

6. Speed (Paranoias) figg 

7, Omdelnd (r/Soi-ooal1 

8. Paste. 2 Oioct-urdln '2D' 

9 ■ LwpQl CGofe'c) ,13; 

10. Face (NoctufMl) V, 

11, Utif) tEpsiiatjS 10 

Sue fH encore) ID 

The Orem fSpirrt N«yr Style) 10 



Krolestwo Chaosu -31 

Scenariusz eksperymentalny cz. 2 
Miesigc temu zakoHczyliSmy naszq 
przyflode w mieszkaniu Oswalds, gdzie 
flpacze uwlgzieni sg na zasadzle aresztu 
domowego. Para wise powrticifi do 
scenariuaza, ale ze Lord Yabol znowu 
lezy pod stolem, zajmg aiglyiaja. 

YaSiu Rsno druzyn? budzi Oswald 

infarmujqc, ze iMztm w 
sprawie morderstwa 

straznika orez ewentualrsy 

wyrok b?dzie wydany po przybyciu do 

kopalni drugiego wspdlwlasciciela. To 

powinno dad druzynie wiele do 

mydlenia. bowiem uprzednio zdqzyli si? 

dowiedzied, ze osobq tq jest Ernest, 

ktdrego podj?li si? zamordowad. Jesli 

odrzucili zlecenie, MG powinien w jakid 

sposdb zasugerowad im, ze Ernest wie 

o zadaniu, ale nie wierzy w to, ze 

druzyna z niego zrezygnowata. Mozna 

to zrobid np. przez Oswalda, ktdry 

przy dniadaniu opowie graezom, ze 

jego wspolnik jest bardzo wzburzony 

ostatniq prdbq zlikwidowania go. Po 

dniadaniu u graezy pojawia si? 

burmistrz i sugeruje, ze poddajqc si? 

woli jego pana teraz, b?dq w o wiele 

lepszej sytuacji niz sluzqc mu po 

T Smierci, 6o i tak ich czeka. Najlepiej 

przeprowadzid t? rozmow? w taki 

sposdb, zeby graeze z miejsca odrzucili 

ofert?. Jedli pomimo wszystko przyjmq 

jq, studzy burmistrza udpiq straznikow 

"zmodyfikowanym'' alkoholem i w nocy 

dostarezq druzyn? do zamku 

nekromanty. Tak "nieposlusznq" ekip? 

proponowalbym utemperowad 

pozwalajqc im uciec z zamku na drugi 

dziert [nocleg sp?dzq w towarzystwie 

niezbyt przyjemnych slug 

nekromanty], ale w ostatniej chwili i z 

podcigiem nekromanty, oraz ekipy 

Oswalda i Ernesta na karku, po czym 

b?dq musieli wyniedd si? z prowineji na 

dluuugi czas. 

f\N tym momencie przygod? mozna 

zakoiiczyd nie przyznajqc graezom 

zadnych dodatkowych punktdw 

doswiadezenia. Zalozmy jednak, ze 

graeze (tak, jak oczekujemy] odrzucq 

ofert?. W tym momencie do czasu 

przybycia Ernesta nic si? nie dzieje. > 

Ernest pojawia si? wieezorem, a kiedy 

nasi bohaterowie zostanq sprowadzeni 

przed jego oblieze, z zaskoczeniem 

zauwazq, ze w jego otoczeniu znajduje 

si? ich zleceniodawca z poczqtku 

przygody. Spostrzegq takze, ze jest on 

w dodd dobrych (zbyt dobrych) 

stosunkach z burmistrzem. Ernest 

widzqc druzyn?, bezdyskusyjnie wydaje 

na niq wyrok dmierci, ktdry b?dzie 

wykonany nazajutrz rano. Nawet jedli 

graeze b?dq usilowali wskazac mu 

zleceniodawc?, zignoruje ich, a przy 

tym oberwq jeszcze od straznikdw. 

Ostatniq noc (z powrotem w celi) 

proponowalbym urozmaicid wizytami 

burmistrza, Oswalda i brutalnie 

zachowujqcego si? straznika, ktdry byl 

bliskim przyjacielem zamordowanego 

wartownika, strzezqcego graezy 

uprzednio. Straznik grozi graezom 

sztyletem, po czym ucieka slyszqc 

zblizajqce si? kroki - przypadkowo 

zostawia sztylet. Wszyscy "goscie" 

sprawiajq wrazenie lekko 

zdezorientowanych i zagubionych, do 

tego stopnia, ze graezom wydalo si? 

to dziwne. Tym, co majq do 

powiedzenia Oswald i burmistrz, sq 

zupelnie nieistotne teksty w stylu 

“bardzo mi przykro itp.'\ 

Po ucieczce straznika graeze powinni 

uwolnid si? z wi?zow, Mogq tez 

urzqdzic zasadzk? na nadchodzqcego 

osobnika. Niezaleznie od tego, co 

zrobiq, do lochu wejdzie zakapturzona 

postad i zaatakuje. Nie mozna pozwolid 

graezom na obezwladnienie 

atakujqcego. Nawet jesli im si? to uda, 

atakujqcy nagle zegnie si? wpol i 

umrze toczqc pian? z ust. Po 

przeszukaniu zwlok graeze odkryjq, ze: 

po pierwsze martwy osobnik to ich 

tajemniezy zleceniodawca, a po drugie 

- ma on przy sobie plan zaznaczajqcy 

tajne przejdcie znajdujqce si? wlasnie 

w tym lochu (pomysl na ukrycie 

mechanizmu przejdcia pozostawiam 

czytelnikom). Graeze udadzq si? do 

przejdcia prowadzqcego do dlugiego, 

nie oswietlonego tunelu. Po pewnym 

czasie zza dciany dobiegnq ich glosy 

rozmawiajqcych. W jednym z nich 

rozpoznajq burmistrza, drugi b?dzie 

bardzo nieprzyjemny (graeze powinni 

domydlid si?, ze to jeden z nieumarlych 

slug nekromanty]. Z zaslyszanej 

rozmowy graeze dowiedzq si?, ze 

nekromanta na dzisiejszq noc 

zaplanoWal ostateezne rozwiqzanie 

intrygi. MG powinien relacjonowac 

rozmow? w taki sposdb, by graeze 

dokladnie poznali calq histori?. 

A prezentuje si? ona nast?pujqco: 

zleceniodawca, ktdry wyzionql ducha w 

lochu okazuje si? kuzynem Oswalda, 

zazdroszczqcym mu sukcesu 

finansowego, gdyz sam pogrqzony jest 

w dlugach. Wspdlnie z burmistrzem 

miasteezka gorniczego porozumiewa 

si? z nekromantq, ktdry potrzebuje 

ludzkich zwlok (od dawna ginqcy 

tajemniezo gornicy], a w zamian za to 

magia nekromanty zapewnia kopalni 

wi?ksze zyski i bezpieczenstwo od 

zamieszkujqcych opuszczone sztolnie 

stworzen chaosu. Z sytuacji nie zdaje 

sobie sprawy Oswald i Ernest, ktorzy 

wierzq, ze kopalnia przynosi zyski w 

sposdb calkowicie uezeiwy. Burmistrz 

z naszym swi?tej pami?ci 

zleceniodawcq od czasu pojawienia si? 

druzyny poezuli jednak, ze grunt 

zaezyna palic si? im pod nogami i 

postanowili rozwiqzac ostateeznie 

spraw? dzisiejszej nocy. Porozumieli 

si? z nekromantq, ktdry rzucil na 

mieszkariedw miasta czar 

oszalamiajqcy (powdd dziwnego 

zachowania ludzi), ktory mozna 

zneutralizowac pijqc alkohol (wplywa 

rowniez na mozg i niweluje efekt 

iluzorycznej magii nekromanty]. Graeze 

dowiadujq si? o tym, kiedy burmistrz 

w trakeie rozmowy z tajemniezym 

osobnikiem popija z manierki 

odwiadczajqc, ze teraz musi bye 

calkowicie przytomny. Za mniej wi?cej 

godzin? na kompletnie oszolomionych 

pracownikdw kopalni napadnq sludzy 

nekromanty mordujqc Oswalda i 

Ernesta oraz tych gornikdw, ktdrzy 

b?dq stawiali opdr. Zarzqd nad kopalniq 

przejmie burmistrz ze swoim 

wspdlnikiem (jeszcze nie wie o jego 

dmierci], a wspdlpraca z nekromantq 

b?dzie si? pi?knie rozwijac. W tym 

momencie rozmawiajqcy odchodzq, a 

graeze mogq zadecydowad, czy 

ostrzec Oswalda czy tez prdbowad 

ucieczki. Jedli wybiorq drugq 

ewentualnodd, po kilkuminutowej 

w?drdwce trafiq do piwnic domu 

burmistrza zamkni?tych od zewnqtrz, 

tak wi?c jedynq drogq wyjdcia b?dzie 

powrdt do lochu. Tam graeze 

zabierajqc kluez ze zwlok niedoszlego 

mordercy b?dq mogli wydostac si? z 

celi i udac si? do Oswalda, ten nie 

b?dzie chcial im uwierzyd, ale da si? 

przekonad do mobilizaeji strazy i 

gornikdw. 

Graeze powinni poinformowac 

Oswalda, by jego ludzie napili si? 

alkoholu w celu zneutralizowania 

czaru, po czym sludzy nekromanty 

zaatakujq. Oswald widzqc, ze graeze 

mowili prawd?, wyda im ich bron i 

pozwoli walczyc. Sludzy nekromanty 

nie przygotowani na obron? zostanq 

pokonani, a graeze tym razem spotkajq 

si? ze zrozumieniem Oswalda i 

Ernesta. Rewizja w rzeczach kuzyna 

Ernesta wykaze dokladnie jego 

konszachty z nekromantq i 

burmistrzem, ktory w tym momencie 

spokojnie siedzi w domu czekajqc, az 

sludzy nekromanty zalatwiq spraw?. 

Oczywiscie natychmiast zostaje 

aresztowany. Zanim jednak dojdzie do 

przesluchania, w ataku furii wykrzyezy, 

ze teraz sludzy chaosu wypelznq ze 

sztolni nie blokowani magiq i z kopalni 

nikt nie b?dzie mial pozytku, po czym 

rzuci si? na miecz wyrwany jednemu 

ze straznikow. Faktycznie na drugi 

dzied gornicy znajdq zmasakrowane 

zwloki jednego z kolegow i Oswald 

zarzqdzi ewakuacj? kopalni. Wyjasni si? 

tez sprawa morderstwa straznika, 

bowiem sztylet, ktdrym go dokonano 

odnajdzie si? w domu burmistrza. 

Wdzi?czny druzynie Oswald i niezbyt 

szcz?sliwy, ale zadowolony, ze zyje 

Ernest, zaproponujq graezom wysokq 

nagrod? za uratowanie im zycia, a 

takze zagwarantujq wyzywienie i 

nocleg podezas podrozy powrotnej do 

miasta. I to juz koniec scenariusza. 

Zresztq mozna rozwinqd go o 

pozniejszq ekspedycj? karnq do zamku 

nekromanty, ale to juz temat na inny 

artykul. Jakwidad, walk?, ktdrq 

wlqczymy do scenariusza, mozna 

potraktowad jako ozdobnik, nie 

rozgrywajqc jej nawet wedlug 

klasycznych zasad, a tylko oznajmiajqc 

graezom, ze po krotkiej potyezee 

zwyci?zyli. Natomiast nalezy si? skupic 

na dokladnym przeprowadzeniu intrygi, 

tak, aby az do konca nic nie wydawalo 

si? graezom oczywiste. Milej zabawy. 

Nwr 04/96 



Knoiestwo Cheosu 

enariusz bez wysitku 
Co wsplllnego majq m komputerowe i 
labularne RPG? OdpowiBili zalezy od 
gatunku pry, ole zwyhle jedna cecha 
wspolna byfi musi, a mianowicie 
scenariusz. W zwiqzku z pawyzszym 
niejako naturalnie nasuwa sip pomysl 
polayczenfa fednej lormy rozrywki z drugs 
i wykorzystania inleresujacego 
scenariusza z gry komputenowej w 
labularnej sesji. Jak Id zrubiC? - 
odpowiedzi jest spopo. Wladciwie uzyc 
mozna prawle kazdego scenariusza gpy 
komputenowej. 

lord Yabol Sprobujmy od poczqcku, czyli od 

umiejscowtenia przygody. Gry 

komputerowe dziejq si? zwykle 

w blizej nieokredlonym miejscu 

i czasie tale zwykle jest to przyszlosd), 

wi?c systemy, w jakich wykorzystad 

mozemy takie scenariusze to glownie 

te bardziej "uniwersalne" - Star Wars, 

Gurps, Amber itp. Ale za to o dobry 

pomysl na przygod? dodd latwo. 

Wezmy dla przykladu Seventh Legion. 

Konflikt mi?dzy dwoma stronnictwami 

moze rdwnie dobrze rozgrywac si? na 

ktorymd z cieniow Amberu, jak i na 

jakiejd pogranicznej planecie Imperium, 

gdzie po obu stronach konfliktu 

zaangazowane sq sily zarowno 

walczqcych, jak tez stronnictw 

dqzqcych do przeciqgni?cia ich do 

swojej strefy wplywdw. W tym 

momencie ogolnie tylko bazujqc na 

fabule, mamy wspaniale pomysly na 

intrygi i machinacje z udzialem 

gotowych, znanych z gry postaci. Jedli 

chodzi o Amber, to w ogdle jest tu 

super, gdyz w zasadzie cieniem 

Amberu moze bye swiat kazdej z 

istniejqcych gier komputerowych 

[nawet pasjansa :]). Ogolem jednak do 

stworzenia ogolnej scenerii dla 

przygody najlepiej nadajq si? strategic, 

z tym, ze raezej te mniej globalne, 

gdzie jasno okredlone sq biorqce udziaf 

w konflikeie postacie i stronnictwa. Ze 

strategii fantasy mozna zaczerpnqc 

pomysly do przygod dziejqcych si? w 

bardziej popularnych systemach typu 

Warhammer czy AD&D. Tutaj 

przykladem w zasadzie najlepszym jest 

kampania oparta o gr? Shadow of the 

Horned Rat, ktdrej opracowanie nota 

bene od jakiegos czasu chodzi mi po 

glowie. 

W tym momencie graeze mogq wcielic 

si? w korpus oficerski najemnej armii i 

uezestniezye w intrygach, jakie na 

ziemiach granicznych stanowiq rdwnie 

istotnq cz?dd zycia, co walki ze 

skavenami, ktore mozna ogdlnie 

pominqd, ewentualnie po prostu 

informujqc graezy, w jakim polozeniu 

si? znalezli po stoczeniu zwyci?skiej 

(tudziez przegranej] bitwy. 

Paradoksalnie mozna tu stworzyc 

przygody, w ktorych walka b?dzie 

elementem zdecydowanie dladowym, 

mimo iz jest istotq komputerowego 

pierwowzoru. Graeze zmagad si? mogq 

np. z op?taniem zeslanym na jednego z 

czlonkow druzyny przez magdw 

chaosu, opowiedziec si? po stronie 

dowolnego ze stronnictw w krdlestwie 

krasnoludow (co moze wptynqc na 

decyzj? ich wladey odnosnie cafej 

armii). To przyklady trywialne, ale tez 

nie myslalem nad nimt zbyt wiele (a 

szczerze, to wcale). Przy naprawd? 

niewielkim wysitku na kanwie wydarzen 

z gry mozna stworzyc calkiem 

intrygujqcy scenariusz. 

Oczywiscie powyzsze rozwazania 

dotyezq sytuacji, kiedy potrzebujemy 

tla dla przygody. Co jednak, jezeli 

szukamy pomyslu na sam scenariusz? 

Tutaj zdecydowanie najwi?kszq pomocq 

postuzq gry najblizsze gatunkowo, czyli 

komputerowe RPG. Zresztq w chwili, 

gdy powiedzialem o tym Yasiowi, 

okazalo si?, ze pomysl ten realizowano 

juz bardzo dawno. Np. sam Yasiu 

prowadzil przygody w oparciu o 

Champions of Krynn czy Pool of 

Radiance, a jeden z jego znajomych - 

nawet na podstawie Bards Tale. To 

jednak nie sq najlepsze przyklady. 

Doskonala pod wzgl?dem jest np. seria 

Magic Candle (niestety malo komu 

znana, a szkoda), cykle Might & Magic 

czy Elder Scrolls. Graeze mogq tu 

zardwno wcielic si? w oryginalnq 

druzyn? z gry, jak tez po prostu 

pojawic si? w tym samym dwiecie i 

nawet wspolpracowac (lub 

rywalizowac) z postaciami znanymi z 

gry. W przypadku Elder Scrolls sprawa 

wyglqda troch? inaezej, gdyz we 

wszystkich grach tej serii wyst?puje 

tylko jeden bohater, ale za to 

oferowane w nich bogactwo postaci i 

zadari oferowanych przez nie jest tak 

duze, ze wykorzystujqc ktdrekolwiek 

prawie zawsze b?dziemy oryginalni. 

Mozemy tez zrobid to samo, co w 

chwili obecnej czyni Bethesda. Masa 

interesujqcych legend, ktore przewijaty 

si? przez istniejqce epizody jest 

doskonalym materiafem do 

wykorzystania. Mozemy tez oprzec si? 

o juz gotowy scenariusz. 

, Wezmy na przyklad Battlespire. 

Uwiklanie si? graeza w konflikt mi?dzy 

demonami Daedra, sluzenie jednym i 

, zwalczanie drugich, majqce 

ostateeznie doprowadzic do 

uratowania wlasnej skory i odniesienia 

korzysci z odzyskania dla Imperium • 

twierdzy Battlespire, to przeciez 

wyjqtkowo interesujqcy temat na 

przygod?. Np. jeden z demondw 

potrzebuje artefaktu: maezugi 

"Scourge” b?dqcej jedynq broniq 

mogqcq ostateeznie zniszczyc jego 

rywala. Gracz moze mu jq dostarezyd, 

ryzykujqc, ze w tym momencie demon 

uzyska wyzszq pozyej? przeciw niemu 

bqdz tez sprobuje sam posfuzyd si? 

artefaktem, co byd moze okaze si? 

smiertelnq pomylkq (w doslownym 

znaezeniu tego slowa). 

Zleceniodawcq graezy moze zresztq 

bye rdwnie dobrze Jagar Tharn, bqdz 

nawet sam Dagon. Wtedy ich cel 

b?dzie diametralnie rdzny od zalozeri 

gry, ale spokojnie mozna b?dzie 

umiedcid graezy w jej realfech Zresztq 

nie wspomnialem jeszcze o 

najwi?kszym ufatwieniu. Otdz zmorq 

kazdego mistrza sq mapy. 

Przygotowanie dobrej mapy swiqtyni 

czy podziemi wydaje si? latwe, dopoki 

si? za to nie zabierzemy. Gra, w ktdrej 

wszystkie mapy sq juz przygotowane i 

zwykle wyglqdajq sensownie, jest tu 

niesamowitym udogodnieniem. To 

samo dotyezy zresztq szczegdlow w 

rodzaju przedmiotdw magicznych, 

artefaktdw itp. W Battlespire np. 

kazdy bardziej istotny artefakt ma 

swojq histori? (choc najlepjej byfo z 

tym w pierwszej oe?dci - Arenie), 

ktorq mozna wykprzystad i kazad 

graezowi go zdobyd, przy czym b?dzie 

on musial sugerowad si? wskazowkami 

z oryginalnej legendy (bqdz z naszej, 

zmodyfikowanej wersji). W kazdym 

razie, z ktdrej strony nie patrzec, 

pomyslow jest mnostwo. Nawet same 

zagadki (zarowno z serii Elder Scrolls, 

jak chodby nawet* 1 z HoM&M 2) mozna 

przeciez wykorzystad we wlasnych 
przygodach. 

Jak widad, scenariusz mozna tworzyd 

w oparciu o doslownie wszystko (w 

rozsqdnych granicach), wi?c pole do 

popisu mamy szerokie. Sugestie, 

ktdrych udzielilem, to pomysly w 

sumie najbardziej oczywiste, ale ktod, 

kto zechce oprocz wykorzystania 

gotowych elementow sam popracowac 

nad scenariuszem, moze w efekeie 

stworzyc przygod? niesamowitq. Do 

czego zach?cam. 
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i pi »J7 trayal at Krondor 
- solucji cz^sc tnzecia 

Wilaoi w kolejnej cz^sci solucji do 
Betray8t at Krondop. Mam nadziejQ, ze 
dzioki dwom poprzednim odcinkom 
oswoilidciesigjakotakozgro, bo teraz 
badziecie musleli wysiliti sia trochQ 
bardziej. Po proslu rezygnujemy z opisu 
krokpo kroku na pzecz rozwipn 
najwazRiejszych ppoblemow w danym 
pozdziale; dzipki temu bpdziecie mieli 
wipcej zabawy, a grp i tak ukonczycie. 
Opis ma forme pytaii i odpowiedzi - 
bapdzo mozliwe, ze nie, wszyslkie wasze 
wetpMcidasiepozwIad, ale lo nie 
powinno zrazafi ppawdziwege gracza. 

YASIU 

Rozdzial 3: Spyglass and the Spider 

Co jest celem w tym rozdziale? 

James, Owyn i Gorath muszq odkryc, 
kto byl odpowiedzialny za zabojstwo 

krolewskich zolnierzy w tawernie Black 
Sheep. Muszq rozwiqzac zagadk? 

pajqka i lunety t? - spyglass) i znalezc 

wystarczajqco duzo dowodow, aby 

przekonad Aruth?, ze na tym obszarze 

dzlata orgamzacja Nighthawk. Zaczqc 
powinniscie od rozmow z ludzmi w 
Romney i w okolicach. 

Beczka zatrutego wina - kto przywiozl 
jq do Romney? 

Druzyna musi udac si? do miasteczka 
Sloop, do tawerny Upside Down Keg. 

Tam trzeba dowiedzied si? o zatrutej 

beczce zamowionej przez Mitchela 
Waylandera. Mieszka on w domu 
niedaleko tawerny, trzeba si? tam 

udac i porozmawiac z nim. Najpierw 
jednak na pokonanie czeka 5 

Nighthawkow pilnujqcych jego domu. 
Po zatatwieniu ich mozna juz spokojnie 

oddac si? dyskusji. Mitchel powie, 
zeby udac si? do Silden. Tam w 

tawernie nalezy porozmawiac z 

Jamurkiem o lunecie, potem jeszcze 

kilka slow z czlowiekiem stojqcym po 

lewej stronie naszego poprzedniego 

rozmowcy i druzyna dowie si? o 

"sekretnym" domu w Silden. Teraz 

musisz wyjdd z tawerny i kliknqc na 

ikonie szkla powi?kszajqcego. 

Nast?pnie zbierz "power bag" i oddaj 

go Jamurkowi - w zamian wyjawi on 
sekret lunety. 

Gdzie jest Arlie Steelsoul? 

Porozmawiaj z szefem Romney o 

zabojstwach, a on, jesli najpierw 
znalazfes Arliego, powie Ci cos na ich 

temat, Udaj si? do domu niedaleko 
Sloop, przy ktorym znajdujq si? dwa 
pola kukurydzy. Wez ze sobq kilka 

zepsutych (spoiled) racji 
zywnosciowych i podejdz do domu, 

uwazajqc na pulapk?. Powiedz Arliemu, 
ze gubernator Romney chce z nim 
rozmawiac. 

Kto byl odpowiedzialny za zabbjstwo 
'krblewskich ludzi w tawernie Black 
Sheep? 

Dzi?ki rozmowom z ludzmi w Romney 

odkryjesz wiele sladow, ale najwi?cej 
wartosciowych informacji zdob?dziesz 

udajqc si? na polnoc, w stron? miasta 
Kenting Rush. Sprawdz swiqtyni? 

Kahooli lezqca na polnoc od miasta i 
porozmawiaj z kaplanem. 

Jak wyciqgnqc informacje od kaplana 
w swiqtyni? 

W swiqtyni nie dowiesz si? niczego 
ciekawego tak dlugo, jak nie 

udowodnisz, ze jestes tego godny w 

oczach ich boga. Aby to osiqgnqc 

musisz wrzucic cate swoje jedzenie do 
worka i rozbic obdz na tak dtugo, az 

druzyna zacznie przymierac glodem 
(starving). Dopiero wtedy mozesz 
wejsc do swiqtyni i rozmawiac z 
kaplanem. 

Gdzie jest Navon Du Sandau? 

Kaptan w swiqtyni stwierdzi, ze 

przywodcq Nighthawkow jest Navon 
Du Sandau. Tym samym jest on 

odpowiedzialny za zabicie krolewskich 

ludzi. Znajdziesz go na drodze w 

poblizu Kenting Rush albo w samym 
miescie. 

Navon Du Sandau nie zyje - gdzie jest 

baza Nighthawkow? 

Po zabiciu Navona musisz znalezc 

dowody, ze Nighthawks majq cos 

wspblnego z inwazjq Mofedheli na 

krblestwo. W tym celu musisz wrocic 

do ksi?cia Aruthy w Krondorze. To, 
czego sziikasz znajduje si? za 

wodospadem, ktory lezy na pblnoc od 
swiqtyni Banath lezqcej mi?dzy Cavall 

Keep i Prank's Stone. Do wodospadu 
prowadzi mala sciezka skierowana na 
zachod od gldwnej drogi. 

Jak dostab si? do bazy Nighthawkow 
przez zamkni?te drzwi? 

Aby wejsc do jaskin, musisz poszukac 
miejsca przy wodospadzie, w ktorym 
kursor zmienia si? w slowo ENTER. 

Jednak aby wejsc do srodka, 

potrzebujesz "Knight's Piece". 

Gdzie mozna znalezc "Knight’s Piece"? 

Wrbc do Kenting Rush i sprobuj 

pokombinowac przy studni lezqcej na 
poludnie od miasta. 

Jak otworzyc zamek w studni? 

Zamek w studni moze bye otwarty 

tylko za pomocq "virtue key". 

Znajdziesz taki kluez w sklepie w 

Kenting Rush albo na cmentarzu 

lezqcym na potnoc od Prank's Stone - 
zaraz przy rzece. 

Jak zdobyc dowody przeciwko 

Nighthawkom? 

Po wejsciu do jaskin za wodospadem 
kieruj si? na polnocny wschod. Zeby 
wejsc do jego pokoju, b?dziesz 

potrzebowat klueza znalezionego przy 
Navonie. W srodku natkniesz si? na 
skrzyni?, w ktorej znajdujq si? 

wszystkie dowody potrzebne do 

ukonezenia rozdziatu. Hasto do skrzyni 
to "darkness". 

A teraz jeszcze kilka slow na temat 

questow pobocznych, ktorych wcale 

nie trzeba wykonywac, ale warto si? 
nimi zajqc - przewaznie nic tu nie 
tracisz. 

Sny Madame Haphra; jak jej pomoc? 

Znajdz jej dom mi?dzy Sloop i Romney i 

wejdz do niego. Zaplac kobiecie troch? 

pieni?dzy, zeby przepowiedziala 

przyszlosc. Powiedz jej, ze nie podoba 

Ci si?, co powiedziala, a oszaleje (i tak 

powinno bye), a z jej ciala wyjdzie zly 

duch, ktorego trzeba zlapac i zabic. 

Wrbc do domu i dowiedz si? waznych 
rzeezy na temat interesujqcego Ci? 
morderstwa. 

Jak wygrac z Ivanem w szachy? 

Pami?tasz Ivana z Malac's Cross? 
Kiedy w Kenting Rush spotkasz 

Navona, zapytaj go o jego specjalny 
ruch szachowy. Jesli to nie wystarezy, 

znajdz brata Marca w opactwie Sarth 
(Abbey of Sarth) i zapytaj go o 

najpot?zniejszy ruch w szachach. Teraz 
mozesz wrocic do Malac’s Cross i 
zagrac z Ivanem. Nie zapomnij o 

szmaragdzie, ktory jest stawkq w 
grze. W zamian za wygranq parti? 

dostaniesz tenze bardzo ladny i drogi 
kamien, ktory na pewno podreperuje 

fundusze druzyny. UWAGA: Zapytaj 
brata Marca o Nighthawk’ow i jesli 

chcesz, kup od niego czar Final Rest za 
100 sztuk zlota (1/3 ceny sklepowej). 

Gdzie jest najlepszy sklep magiezny w 
Krondorze? 

Poszukaj sklepu w srodku lasu 

lezqcego na wschodzie, mi?dzy Prank's 
Stone i Caval Keep. Sklepik nazywa si? 

Dabeh's Fanciful Trinkets. Mozna tam 
znalezc naprawd? duzo przydatnych 
czarow, tylko ich cena... 

Test magiezny - jaka jest odpowiedz na 
test w Kenting Rush? 

W pierwszym domu na lewo zaraz po 

wejsciu do Kentning Rush mieszka 

magik, ktory, jesli przejdziesz test, 
odda swojq lask? Lighting Boltow. 

Odpowiedzi to Yes i No, i dostajesz 

najpot?zniejszq lask? w calej grze, 

Co jeszcze mozna zrobic w rozdziale 
3? 

Mozesz pouezye si? walki od szlachcica 
w Kenting Rush (pierwszy dom na 

prawo idqc z Caval Keep). Mozna tez 
znalezc czar Steelfire w skrzyni ze 

slowem HOLES wybitym na niej 
(niedaleko rzeki pomi?dzy Silden i 

Sloop), a takze czar Eyes of Ishap - 
niedaleko skrzyni z Steelfire, 

I to prawie wszystko jesli chodzi o 

rozdzial 3. Celowo pominqfem niektdre 
sprawy, ktore nie majq wielkiego 

znaezenia w osiqgni?ciu celu misji, a 
ktore mogq po prostu wzmocnic 

druzyn?, dlatego proponuj? dokladne 

sprawdzenie catej okolicy, gdzie 

rozgrywa si? ten fragment gry. 

Nast?pnym razem rozdzial 4 i moze, 
cos wl?cej... 
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Uwaga: Anonss przysylajcie WYtACZIUIE 
na futrlkaeb poczlawych (llsty lie hgda 
irwzfllQdnlena). (P)odpowiedzi - na czym 
sltcaclejyledcienadaylali! 

### Mam problem 
• W Wordzie '97, kiedy napiszq tekst z 
polskimi znakami, na monitorze wszystko 
jest OK. Ale po wydruku polskie znaki sq 
niewidoczne. Przy uzyciu innych 
edytorow wszystko jest OK. Mam 
drukarkq Canon BJC-4100, Co robic? 
Konrad Cichecki 

Cos nie takjest z Wordem - skoro inne 
edytory dzialajq poprawnie... 

• Jack Orlando. 
• Jestem w porcie, pozbieralem 
wszystko, co siq dalo, Pogadalem z 
rybakiem i jestem w hangarze, Co dalej? 
Arek ze Swinoujscia. 

Podsluchaj rozmowq mafiosow, dzwigniq 
odfqcz elektromagnes, w ten sposob 
narobisz sporo halasu (spadajqcq belkq). 
Gdy mafiosi wybiegnq, wejdz drabinkq na 
dach. Zrqczne potqczenie kotwicy z linq, 
celny rzut i mozesz zjechac na linie 
wprost na dach ciqzarowki, uwazajqc 
przy tym na straznikow. Teraz czekaj na 
to, co nastqpi... 

Jak znalezc kluczyki od samochodu? 
Dammend Dammer. 

Nie wiemy, czy o to Ci chodzi, ale 
mechanik zrobi wszystko za flaszkq 
whisky., 
Ps. Solucja do tej gry jest w drugim 
numerze Action Plus. To tak na 
margmesie. 

• Szukam jakiegos programu do 
dzielenia plikow. Maciej Kolasa. 

Jest ich cate mnostwo, np, AxMan - 
poszperaj chocby po kompaktach z PCS 
[np 2/98 - jest tarn zamieszczony).. Albo 
sprobuj uzyc do tego Rar, Zip czy innego 
pakera - wiqkszosc z nich umozliwia 
takie dziatania. 

• Czqsto, gdy uruchamiam jakqs grq, 
komputer zawiesza siq wyswietlajqc 
komunikat: "nieprawidlowe wywolanie 
dynamicznego fqcza {tu cyferki} do 
urzqdzenia "349E", usluga 3. 
Konfiguracja systemu Windows 
nieprawidtowa. Uruchom ponownie 
instalatora Windows, aby usunqc ten 
problem", Adam Swist. 

Rozwiqzanie problemu zawarte jest w 
komunikacie - po prostu jeszcze raz 
zainstaluj Windows’95 (sugerowatbym 
przy okazji przeformatowanie partycji, 
gdzie zawarty jest W'95 - to czqsto 
pomaga). Ewentualnie sprobuj 
(korzystajqc z windosowkiego helpa) 

zobaczyc, na czym polega wspomniana 
nieprawidlowosc konfiguracji i jak jq 
usunqc. 

• Jak przejsc do 16-tego poziomu w 
Diablo? Jestem w 15, wybitem 
wszystkich i nie wiem co dalej. Artur 
Zabrzanski, Chrzanow 

• W Quake 2, w Upper palace, w" 
drzwiach jest niebieskie pole 
magnetyczne, Pojawia siq komunikat 
"this force field is activated by the 
communication laser". Jak je 
zlikwidowac? Zdesperowany gracz 

• Podczas pracy w Windows czqsto 
pojawiajq mi siq komunikaty typu “blqd 
aplikacji", “w pliku xxx wystqpit blqd", 
"plik spowodowat blqd ogolnego 
zabezpieczenia..,’1 itp,, po czym Windows 
siq wiesza. Zmienialem go, 
formatowatem HDD - nie pomaga. Blood 
Man, Sandomierz. 

Moze masz uszkodzonq instalkq 
Windowsa'95? Skoro nawet 
formatowanie nie pomaga,,. Trudno na 
odleglosc cod konkretnie poradzic... 
moze oprocz stynnego "w razie dalszych 
problemow skontaktuj siq ze 
sprzedawcq". 

• Poszukujq solucji do Dragon Lore 2 (a 
takze tipsow). Nie mogq przejsc 
drucianej zagadki w Ace Ventura w 
Bawarii. Milek Menke, 

###Sprzeilam 
• Gry S.C.A.R.A.B i Krazy Ivan [po 130 
zl] - lub wymieniq na Grand Prix 2, F-22 
ADF, TOCA, MK Trilogy. CDA [z CD) 6/ 
97-11/97, SS 51, Graj (po 4CD] 112/ 
97, CD (oryginalny) z Bitwami 
Powietrznymi - rozmaite symulatory, 
Cyber 3/97 + dyskietka Sony z 
niespodziankq - wszystkie gazety za 220 
zl, lub na sztuki Ccena do ustalenia). Gry 
na Pegasusa: Best of the Best 
(bijatyka), FI Rale, Sky Destroyer, 
Exscite Bike, Zipy Rale - za 80 zt lub po 
20 zl/sztuka. Marcin Moczarski, 
Gagarina 1/19. 44-100 Gliwice, Tel. (0- 
32) 230-92-15 

• Grq Ace Ventura PL - 100 zt, ew, 
wymieniq na inne gry przygodowe. 
Krzysztof Romanowski, Krzywa 5, 14- 
400 Pawtqk, tel. 0-55 48-52-77. 

• Grq Time Commando za 40 zt, 
Bioforge za 30 zt, kompakt CDA z 
grudnia 97 - 5 zt. Jarosfaw Puchala, 
Szpitalna 11 a/4, 22-200 Wlodawa.tel. 
5721-993. 

• Gry: Jack Orlando [na CD), 
dyskietkowe: Skaut Kwatermaster, 
Kupiec, Vinyl - Bogini z Marsa - kazda za 
30 zl, Avalon Classic 1 CD, Eksperyment 
Delfin - po 40 zl. Frankenstein - 20 zt, 
Kosiarz umystow - 10 zt. Pisma z 
kompaktami: PC World Komputer, Chip, 

Gambler, PC Magazine, PC Shareware - 
3 zt/sztuka. Tomasz Zamorski, Prusa 7, 
B2-050 Mosina. 

• CD ROM Mitsumi 8x za 220 zt (z 
plytq za 250 zt), Monitor 14" LR/NI 
SVGA Mitsu, z gdony z MPRII, APM - 
okolo 650 zt. Oryginalne gry na Amigq: 
Harpoon, Strike Fleet; stownik angielsko- 
polski, Pceludium, Wszystko za ok. 40 zt 
(ew. na sztuki). Lukasz Cherek, 
Starogardzka 23/1 89-650 Czersk. 

• Grq Deadlock (ok. 100 zt) lub zamieniq 
na komplet numerow CDA 1-11. 
Wojtek Sosnowski, Bielskiego 54/1, 37- 
700 Przemysl, tel. (016) 679-95-34. 

• Gry: FIFA’97, NBA'97, NHL’97, 
Destruction Derby 2, NFS SE, Virtual 
Pool, Warcraft 2, Syndicate Wars - po 
50 zt. Marctn Gwiazda, Osiedlowa 90, 
05-082 Zielonki. 

• Pfyta gtowna PCI z procesorem DX2- 
66, cena 100 zt. Karta graficzna S3Trio 
VESA 1 Mb - 80 zt. Piotr Pytlarczyk, 
Komorowo 23/2, 13-113 Janowo, Tel. 
Janowo k/Chorzel 117, po 15.00, 

• Game Boy z 5 cartridge za 300 zt lub 
zamieniq na 2 gry na PC, lub na 2x16 
Mb Ram (ew. z doplatq). Stawek, tel. 
033 63-40-22. 

• C-64 z 3 joyami, cartridge, zasilacz, 
software, za ok. 130 zl. Piotr Romanski, 
14-100 Ostroda. Tel. (088) 46-49-10. 

• Akumulator i zasilacz do GameBoy za 
70 zl. Gry na Amigq: Syndicate za 25 zt, 
Kajko i Kokosz za 15 zt. Gry na PC: 
Polanie - 50 zl, Red Alert - 100 zt, 
Extreme Games - 60 zl, Euro’96 - 60 zt, 
Destruction Derby - 50 zt. Tel. 032 81- 
53-40. 

• Plyty CD-ROM (gry, uzytki) z 1996 i 
1997, od 10 zt/szt. Archiwalne numery 
CDA, CD-Magazyn, Chip. SuperMemo ■’ 
7.5 na CD wersja PL - 80 zt, Windows 
3.11 + Works 3.0 na dyskietkach - 
120 zt. Przeslij kopertq ze znaczkiem, a 
uzyskasz szczegotowe informacje. Pawet 
Miluch, Francuska 8/165-941 Zielona 
Gora. 

• Gry: Tomb Raider 2, NBA’98, Quake 
2, Dark Earth, NHL Live’98, Postal, 
NFS II - po 80 zl. Rafal Gulinski, tel. 076 
855-21-84. 

• SS 16-35; PC Word nr 2,7-8,10,11/ 
96, 2,3,9,10,12/95, 10/94; Top Secret 
23-28, 31,33,53 - i inne. Cena do 
uzgodnienia. Pawet, tel. 075, 77-57- 
984. 

• Grq Vortex za 80 zt. GameBoy + 2 
gry (nowy) za 180 zt. Sega Game Gear 
#: 5 gier + zasilacz za 320 zt (ceny do 
negocjacji). Rafal Gulinski, tel. 855-21 - 
84. 

• Gry do GB: Tetris - 20 zt, Othello, 
NBA Jam - za 30 zl, The Battle of 
Olympus - 35 zl, Lion King - 50 zt. C-64 
+ magnetofon + 2 joye + 4 cartridge 
+ software - 100 zt. Michal 
Michafowicz, ul. Nysy tuzyckiej 15/14, 
45-034 Opole, tel. 077 564-819. 

/ Carmageddon PL - za ok, 100 zl. 
Tomasz Matuszczyk, Skrzydlewskiego 
17/19, 43-382 Bielsko-Biala, tel. 033 
180-394, 

###Kupig 
• Redneck Rampage (dodatkowe CD z 
misjami). Audio CD z muzykq do gier, 
Voyeur II za 50 zl. Stawek, tel. 033 63- 
40-22. 

• Grq Lethal Weapon 2 na PC. Piotr 
Romanski, 14-100 Ostrdda. Tel. (088) 
46-49-10. 

• Komputer z P-166 MXX lub P-200 
MMX (caty zestaw z monitorem) za ok. 
2.400 zl + ok. 600 zl na raty. 
Przyslijcie doktadny opis konfiguracji. 
Sylwester Tarkiewicz, Nowaka 7/4, 41- 
703 Ruda £l. 

###ZamienlG 
• Grq Strife na Ace Ventura PL. Bartosz 
Krancioch, os. Damrota 8/3, 45-064 
Opole. 

###NawiqzGkontakt 
• Z wszystkimi posiadaczami Earth 
2140 celem wymiany dodwiadczen 
(znaczek + koperta zwrotna = 100% 
odpowiedzi). Krzysztof Widerkiewicz, 
Pdtnocna 14. 98-135 Lutomiersk. 

• Z dziewczynq w wieku 17-2... lat, 
lubiqcq komputer i nie tylko. Marek. skr. 
poczt. 156, 70-405 Szczecin. 

• Swapper i text-writer szuka 
kontaktow. 100% answer. Napisz, nie 
pozatujesz. Kamil “ReXus" Kuklinski, 
Rzqdziny 5/1, 72-003 Dobra 
Szczeciriska. 

• Klub PC SkyRam przyjmie nowych 
cztonkow. Konkursy, porady, tipsy, 
tricki, gazetka. Koperta + znaczek = 
100% odpowiedzi. Adam Pluciennik, 
Newerlego 2B/2, 63-400 Ostrow Wlkp. 

/ 
• Grafik (PC) z doswiadczeniem nawiqze 
kontakt z ludzmi tworzqcymi komercyjne 
gry i programy na PC, w celu 
wspolpracy. Tomasz "Tees" 
Szatkiewiecz, os. Mazurskie 18/17, 11- 
700 Mrqgowo. Tel. (089) 742-61-52. 

• Z osobq posiadajqcq kompilator 
QBasica (na pliki .exe). Adam 
Krzysztofik, Orkar^a 12/29, 25-548 
Kielce. 

• Grupa Katharsis poszukuje grafikow, 
muzykow, swappers i osoby mogqcej 
jezdzic na party. Krzysztof Zaluk, 
Mielczarskiego 34, 51-663 Wroclaw. 
100% answer! 

• Bardzo dobra, chod JESZCZE niezbyt 
znana grupa poszukuje doswiadczonych 
koderow (14-20 lat; assembler, 
TurboPascal). 100% answer. Krzysztof 
"Butcher" Zaluk, Mielczarskiego 34, 51- 
633 Wroclaw, 

###Foram 
Alert! Latem rusza polska strona 
poswiqcona Redneck Rampage. Wkrotce 
wiqcej szczegofow... 
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95 R6zno£ci 

egabajty pod palmami albo 
ota Milia 98 

Cannes lomiejscowoSlisioneezna, 
pachnp krewelkami, gorzysta i peina 
ppzepychu. Mekka litmowcow i sbieki 
marzen piasenkanzy. IHiektopzy mkwia 
nawat, ze latent tnlode dziewezpta opelaj? 
sip tamwytaczniewslrojn topless. le 
wiem. He jest w tym prawdy, bo latent do 
Cannes jeszcze nigdynie dane mi byto 
jechac, ale za to widziatem na wlasne 
oczy sporo innyott alr^eji 
multimedialnycli (ezytaj: dzjatajgoych na 
rozne zmysly) dziejacyclt sip tuz przy 
satnej plazy. I to w samynt srodkit zlnty, 
hood 8-go do 11-lego lutego. Wtych dniach w Palacu 

Festiwafowym urz?duj? 
nie jecy£ tam nad?ci 
aktorzy albo 
sfrustrowani muzycy 
gnntqcy za slaw?, ale 

porz?dni fachowcy od programow 
komputerowych. Cala smietanka 
multimedialnego swiata ci?gnie na 
poludnie Francji z okazji dorocznych 
targow Milia. Przez cztery dni Cannes 
staje si? swiatowym centrum 
programow edukacyjnych, 

oarz?dziowych i... gier rzecz jasna. A 
trzeba dodac, ze targi Milia 98 byly 
imprez? bardzo profesjonaln? i do tego 
interesuj?c?. Przypadly akurat na czas, 
w ktorym Intel agresywnie promowat 
procesory Pentium II, Internet 
przebojem wdzieral si? w codzienne 
zycie i DVD z wielkim loskotem wtaczato 
si? w nowe, ulepszone nap?dy, Nad 

wszystkimi jednak gorowal francuski 
potentat Infogrames - firma, ktora na 
targi przywiozla kilka naprawd? 
obiecujqcych gier [wymiehmy chocby 
Outcasta czy Pilgrima), a swoim 
stoiskiem zajmowala prawie pol jednego 
pi?tra patacu. 

Nie zabraklo tez polskich akcentow. Na 
Mili? pospieszyli na przyklad: Vulcan, 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
PWN, Young Digital Poland i wasi 
dobrzy znajomi: Silver Shark, Tak, tak - 
CD-Action zaw?drowat nawet tam! Na 
fotografiach obok mozecie podziwiac 
nasze stoisko wystawowe, 

Szczegolnie interesowaly nas nowe gry 
i takzwane multimedia wystawiane 
przez zachodnich producentow. 
Zebralismy obfite zniwo, Mi?dzy innymi 
gry amerykanskiej firmy Piranha i cal? 
mas? programow edukacyjnych. 
Chciatbym jednak troch? wi?cej miejsca 
poswi?cic wielkiej gali targowej, 
wieczorowi nagrdd: Milia d'Or [fr. Zlota 
Milia], Jest to softwarowy odpowiednik 
Oscarow i Zlotych Palm, a polega na 
honorowaniu najlepszych swiatowych 
produktdw w dziedzinie 
oprogramowania. 

Tegoroczna 
ceremonia - 
wr?czenia; 
nagrdd miala 
miejsce 
tradycyjnie w 
Wielkiej Auli 
palacu, przy blogoslawienstwie i w 
obecnosci wielkich gwiazd, Starzy 
wyjadacze dobrze wiedz?, kto kryje si? 
pod tym poj?ciem, Mowa tu oczywiscie 

o takich gigantach jak: 
Sid Meier, Bruce 
Shelley, John Romero 
czy Peter Molyneux, 

Proces selekcji, ktory 
rozpoczql si? w 
cyberprzestrzeni w 
grudniu ubieglego 
roku, kiedy to Peter 
Molyneux zostal 
wyznaczony na 
Przewodniczqcego 
Wielkiego Jury, 
doprowadzil do 
wytonienia 

zwyci?zcow nagrodzonych statuetkami 
Zlotej Milii 98. 
Triumfatorow bylo az 18-tu, ale 
najwi?ksz? slaw? zyskali zwyci?zcy w 
trzech najwazniejszych kategoriach: 
"Discoveries’1 w kategorii Najlepszy 
Program Multimedialny, "F22 Air 
Dominance Fighter" zwyci?zyf w klasie 
Gier a strona “www.scoot.co.uk" 
pokonala cal? mas? rywali w grupie 
Programow Online. 

Discoveries to trdjwymiarowa 
encyklopedia na pi?ciu CD-Romach z 
opcj? online (istnieje juz wersja na 
DVD], ktora zabiera uzytkownika na 
wielk? przechadzk? przez histori? 
Wszechswiata od pocz?tkdw jego 
istnienia az do czasow obecnych. 
Producentami tego udanego dziela s?: 
Havas Interactive [sponsor Milii!), IBM 
World Book, Bertelsmann, Gallimard i 
Larousse. 

F22 Air Dominance Fighter to 
symulator lotu wypuszczony w 
przestworza z dokdw Ocean Software 
[Digital Image Design), ktory pozwala 
graczowi na bezkarne pilotowanie 
niesamowitego amerykanskiego 
mysliwca. Do wyboru caty zestaw 
roznorodnych misji [po szczegoly 
odsylam do recenzji w marcowym 
numerze CD-Action). 

I wreszcie strona internetowa Scoot. 
Zaprojektowal j? Wolff Olins we 
wspdlpracy z Johnem Ewingiem i 
Danielem Rosenwarnem. Mozna na niej 
znalezc list? zawieraj?c? ponad dwa 
miliony brytyjskich przedsi?wzi?c 
podzielonym wedlug trzystu kategorii 
[w dwdch tysi?cach lokacji). Prawdziwa 
kopalnia wiedzyM! 

Nie mog? si? powstrzymac - musz? 
jeszcze podad warn w calosci wyniki 
konkursu w kategorii gier. Przeciez tego 
wlasnie najbardziej oczekujecie. Oto 
one: 

• Wielka Nagroda w Kategorii Gier: 
F 22 Air Dominace Fighter - Ocean 
Software/DID 

• Gra Akcji: 
G-Police - Psygnosis 

Nikogo, kto choc przez chwil? widzial t? 
gr?, nie dziwi zwyci?stwo policyjnego 
helikoptera. Grywalnosc G-Police jest 
dla wielu zdecydowanie nie do pobicia. 
Musicie tez wiedziec, ze mamy w naszej 
redakcji silne lobby popieraj?ce tego 
typu rozrywk?. 

• Przygodowka i RPG: 
Final Fantasy VII - Square/Squeresoft/ 
Sony 

FF VII krolowal do niedawna tylko na 
konsolach. Mamy jednak dobr? nowin?: 
PC-towcy tez mog? zakosztowac tej 
slynnej produkcji. Za spraw? Eidosa. 

• Gra Strategiczna: 
Dungeon Keeper - Electronic Arts 

Lochy i podziemia gor?! Ciekawejak 
dlugo jeszcze DK utrzyma si? na pozycji 
lidera gatunku? 

• Symulator: 
F22 Air Dominance Fighter - Ocean/DID 

Nic uj?c, nic dodac! Rezultat koncowy 
swiadczy o tym najlepiej. 

• Gra Sportowa: 
NHL 98 - Electronic Arts 

Nie wiem, czy przypadkiem niedawno 
zakonczona olimpiada w Nagano nie 
miala wplywu na wyniki w tej 
klasyfikacji. Prawd? jednak jest, ze NHL 
98 robi duze wrazenie. 

• Nagroda Specjalna dla Gry Online: 
Quake II - Activision/id Software 

Dziwi tylko fakt, ze taka superprodukcja 
nie zmiescita si? we wczesniejszych 
kategoriach. A moze zabraklo oddzielnej 
rywalizacji, np. Gry FPP? 

Tak czy owak statuetki zostaly rozdane i 
nie da si? juz nic zmienic. Do scislej 
czolowki nie zaliczono o dziwo Tomb 
Raidera II. Lara jest jednak zahartowana 
w boju i sama si? obroni. Ja dodam tylko 
ze swej strony drobn? uwag? - otoz 
Milia 98 zamkn?la narazie przydlugaw? 
seri? rankingow, podsumowah i 
zestawiefi rocznych, Nast?pne 
klasyfikacje dopiero w czerwcu, po 
targach w Atlancie. Zaraz po nich b?dzie 
mozna znowu wyjechac do Cannes (albo 
do Ustki, jesli wolicie), zeby si? opalac... 
Marzenia sci?tej glowy! 
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Witojta! 
No i mamy juz dwa latka. Hubryka Action Redaction jest wprawdzie o te pare miecbow mtodsza, ale co 
tarn - i tak bqtiiiemy $wi$towac! Daiiscie nam tysiqce rad (z wielu z nich skorzystatismy... co chyba 
widac po CDA), setki razy wynosiliscie was pod niebiosa, a / tez wielokrotnie mieszaliscie z btotem za 
rozmaite wpadki, usterki i tym podobne rzeczy. Niestety moglismy wydrukowad tylko niewieikq cz?$6 

Waszycb listow (miejmy nadziefe, ze uda nam sig zwiekszyc obfatosc tej rubryki do 3 stron...), ale z 
wielkq uwagq czytalismy KAZDY (podkreslam: kazdy) list, jaki nadesialiscie na nasz adres (i tak pewnie pare osob w 

to nie wierzy...). Co mozemy powiedziec: piszcie do nas dalej, o tym co sip Warn w CDA podoba i co w nim denerwuje. Sugerujcie, 
czym powinnismy sif zajqc itp. Na pewno bfdziemy nadal uwaznie wsluchiwac sip w Wasze opinief 

Mysli miesiqca: 

1) Nie moge duzo pic. Qstatnio po drugim drinku usilowalem porwac windy na Nuby. ((c)Woody Alen) 
2) Lepszy prawdziwy wrog niz fatszywy przyjaciel. 

Konkurs na recenzj$! 
Po pierwsze: podpisujcie dyskletki! 
Po drugie: 95% tekstow nosi tytuf “recenzja”- mozna 
sig pochlastac, gdy sig chce je zgrad do jednego 
katalogu... 
Po trzecie: swdj adres dopisujcie zaraz podfnad 
recenzjg, a nie w osobnym pliku (nie wspominajgc o 
tych, ktdrzy w ogole nie podpisujg recenzji). OK? 
Po czwarte: sprawdzajcie (po nagraniu), czy dyskietka 
nie jest uwalona, czy recenzja nie zostata 
zabezpieczona hastem (i) aibo czy zamiast niej nie 
nagraliscie skrotu do recenzji (!!), czy dyskietka nie 
zawiera jakiegos wirusa itp. 

150 czy 400? 

Kilka osdb zarzucilo nam, iz w reklamie Action Plus bylo 
napisane MOO tipsow", a na okladce pisma - juz tylko 
150. Niestety ogromna solucja do TR2 zjadia nam duzo 
wi?cej miejsca niz oczekiwalibmy i trzeba bylo okroic tipsy. 
Inne wyjscia: dab solucj? 2x mniejszym fontem i dolqczyb 
lup?, dab solucj? w odcinkach, w ogole nie dawac solucji 
do TR2... Ale te 400 (a prawd? powiedziawszy teraz to juz 
kolo 500) tipsow spokojnie czeka na druk. Mozecie byb 
pewni, ze tipsow w Action Plus nie braknie! 

Troche krytyki 

1. Krdlestwo Chaosu - gdy zaczglem czytac tg rubrykg, 
cod zaczgto mnie zjadac od srodka [Alien?! - redakcja;)]. 
Zdenerwowany poleciatem po nozyczki i chciatem 
wycigd tg rubrykg (...) 
2. Po co Warn ocena 1/10, skoro jej nie uzywacie? (...) 
3. Czy to pismo dta 5-latkdw; opisy durnych gierek dla 
dzieci zajmujg kilka. czy kilkanadcie stron pisma (...) 
Konczg, bo muszg zapoznac (...) brata z instrukcjg 
uzywania bazooki. 

Czubki z Prqdzynia PodL, czyli Mariusz & Piotrek 

Ad 1. Zobacz sam, jak ocenili t? rubrykg czytelnicy w 
ankiecie... 
Ad 2. Po to, ze gdy pojawi si? gra, ktora na takq ocen? 
zasluguje, to b?dzie jak znaiazl. Inna rzecz, ze to musialoby 
bye po prostu DNO T0TALNE. 
Ad 3. To pismo dla wszystkich posiadaezy komputerow, 
niektdrzy dochowali si? potomka lub majq duzo mlodsze 
rodzehstwo. 

Sw. Mikolaj? 

(...) Kiedy Mr Jedi ma urodziny? Chcg mu przystac 
mercedesa i P200MMX (...) Konczg, bo dtugopis mnie 
przedfaduje. 

Jumpor, Bielsko-Biata 

Jedi si? wykrzywia, ze merce juz mu si? nie mieszczq w 
osuszonym (na garaz) basenie jego willi, a P200 MMX to 
uzywa na rozpatk?, gdy banknoty 200-zlotowe mu w 
kominku zawilgly... Nie wiem, kiedy on obchodzi urodziny, 
ale moze zainteresuje Ci?, kiedy obchodz? imieniny (i 
urodziny) ja - Smuggler? Otdz - codziennie. Aluzju poniat? 

Mieczak Iwan 

Nie mam zamiaru Was (...) wychwalac (poniewaz na 
pewno styszeliscie, ze jestedcie OK) ani krytykowac (a 
to dlatego, ze czgsto czytajgc jak zrgcznie i skuteeznie 
obfuzgujecie takiego krytykanta (...) zuchwa mi opada i 
ze zgrzytaniem zgbow odktadam pidro na bok (...) 
Dotychczas Czarnego Iwana uwazatem za kogos o 
mocnych nerwach (zwtaszcza po recenzji 
Carmageddonu), lecz od czasu gdy przeczytatem jego 
recenzjg Postaia, doszedtem do wniosku, ze jest 
migezakiem (...) Gdy ustyszg Postal; to ogarnia mnie 

dziwne uczucie.'zaczynajq trzqsc mi sig rgee, a moje 
diinianki zaczynajg produkcjg nadmiernej ilosci 
enzymdw (...) Tak na marginesie to (...) wyrzucenie z 
Postala realizmu dogorywania ofiar jest rownoznaezne z 
wyjgciem z komputera np. Diamond Monstera przy 
graniu w Quake 2 (...) Liczne rzesze (...) dewoteki 
obroheow moralno&ci (...) nie majq raeji mowiqc, ze gry 
takie jak Postal wypaczajg osobowosc mtodym graezom 
(...) tu odwotujg sig do mego przyktadu. (...) Po 
gtgbszym zastanowieniu postanowiiem (...) zostac 
psycbolem (...) nabytem Kaiasza, uzi, 100 granatdw (...) 
i wyruszyfem na ulice i tak juz bardzo wyludnionego 
(odkgd weietitem sig w kieroweg z Carmageddon) 
Zamodcia. (...) Nie obrazicie sig, gdybym wpadt i do 
Was? (che che). 

Ada$, Sitno 

Jesli kiedyb w CDA zobaezysz tekst podpisany jako 
"Szczezuja'1 albo inny "Perloplaw" lub “Ostryga" - to b?dzie 
znak, ze Iwan wziql sobie do serca zarzut o mi?czactwo. 
Poki co, siedzi w muszli (klozetowej!) i si? trz?sie - licho 
wie czemu. Wizyt czytelnikbw, odkqd zamontowalibmy w 
drzwiach szybkostrzelne 6-lutowe 37-milimetrowe dziatko 
plus dwa miotaeze ognia, jakos si? nie obawiamy 
(aczkolwiekte ciggle wrzaski zza drzwi nieco utrudniajq 
nam prac?). Fakt, ze okrojenie Postala z brutalnobci byloby 
rownoznaezne z zabiciem... tej gry; ale faktem jest tez, ze 
jego twbrey przekroczyli chyba wszelkie niepisane granice 
przy obdzielaniu gry ilosci^ przemocy (ci od Carmageddon 
majq juz spraw? w sqdzie; wi?c i na Postalowcbw przyjdzie 
pewnie "czas pokuty"). 

Krytyka & sugestie 

(...) chodzi mi o "uciekanie" od czegoS co sig napisato 
poprzez jakied gfupie sprostowanie (...) Dobrym 
przyktadem jest tutaj opis Whacker Trackera napisany 
przez (jak sig przyznat) Smuggiera. Otoz cztowiek ten 
napisat, ze Whacker Tracker to ‘jeden z lieznej rodziny 
trackerdw, czyli programdw wykorzystywanych do 
komponowania muzyki przez tych, ktdrzy nie znajg nut", 
jego sprostowania zabrzmiato “mdj opis trackera 
zasadniezo odpowiada stanowi faktyeznemu, WTstuzy 
do komponowania muzyki bez uzyeia nut". (...) To jest 
uciekanie, a nie stawienie czota probfemowi. (...) 
Smuggler, strzeiited btqd (...) 

Rany, stary, aleb si? czepil tego jednego nieszcz?snego 
zdania! Jak dla Ciebie jest to takie wazne, to OKI: 
popetnilem blqd. Wtasciwa definieja WT brzmi: “program 
do tworzenia muzyki dla tych, ktorzy znajq nuty, ale ich nie 
lubig lub nie chce si? im ich uzywac ewentualnie majq 
jakieb inne wazne powody by tego nie robic; nie znajq nut, 
ale chcg komponowac; dla ludzi, ktorych karta nie 
umozliwia tworzenia MIDow oraz dla wszelkich innych 
ludzi, mutantdw i kosmitow w promieniu megaparseka". 
Ujdzie?;-)) . 

/ druga sprawa - "Wnumerze 2 kompakty!!!", nie 
pordwnuj tego do rektam Panasonica, czy tez Intela. (...) 
Niedawno zwigkszylidcie naktad o 10 tysigey 
egzemplarzy, to o czymd swiadezy, ale na pewno nie jest 
to zastugg “W numerze 2 kompakty!!!”. (...) Przestancie 
“gasid" ludzi takimi kretynskimi tekstami. 

Jedno pytanko: A SK/\D TO WIESZ? H?? Tak uezeiwie... Po 
prostu tak Ci si? wydaje. A my mamy ludzi od marketings 
ktorym si? placi za to, by badali takie sprawy i wiemy 
swoje... 

Koiejna kwestia, pewnie piacicie cod za te petne wersje 
(tak mi sig wydaje), aie styszaiem ze mozna je (tzn. 
wigkszodc z petnych wersji gier, ktdre byty na CDA) za 
darmoebg sciggngc z Internetu, czyli mielibydeie je za 
frajer. Jak to jest? 

A ja slyszalem, ze w USA banknoty 100-dolarowe lezq na 
ulicach, trzeba si? tylko nachylib... A serio: czasem w 
Internecie trafiajq si? jakieb komercyjne gierki “za frajer", 
ale bardzo rzadko. A nawet jak ss to najcz?bciej ich 
autorzy zastrzegajg si?, ze nie mogq byb umieszczone na 
zadnym Cover CD - bezptatnie bciqgac je mogq tylko 
indywidualni uzytkownicy. Gdyby bylo inaezej, to 
dawalibybmy co miesiqc 1 CD pelnych wersji... albo i dwa. 

.Bo czemu nie? Niestety - wszystko kosztuje (duzo)! 

Nastgpna sprawa. Wgtpig zeby istniato takie cod jak 
spore rdznice w wymaganiach pomigdzy petng wersjg 
gry a wersjg shareware tejze. Ale wedtug styezniowego 
numeru CDA tak jest. Gra Virtua Cop 2 w opisie 
zawartodci CD wymaga po prostu Pentium, a przy opisie 
komercyjnej wersji wymaga juz P12Q. Tylko nie pisz mi, 
ze P120 to przeciez Pentium (w sumie to miatbys raejg), 
bo Pentium 60 to tez Pentium, ale znaeznie rdzni sig od 
P120. Cowyna to? 

Grrr... znowu dyskusja z gatunku "ile diabfow miebci si? na 
koficu szpilki"? Opisujqc wymagania sprz?towe opieramy 
si? na informacjach dotqczonych do danego demka. A ze 
wymagania te sq czasem rdzne - wynika to albo z tego, ze 
na pudetkach podaje si? np. minimalne wymagania, a w 
demie optymalne (lub na odwrdt) albo z tego, ze czasem 
rzeczywibcie wymagania dema i wersji finalnej sg rdzne - 
albo i z tego, ze w danej firmie "nie wie lewica, co czyni 
prawica"/(to z Biblii, a nie komentarz do naszej 
rzeczywistosci!). 4 

f 
Czy wy stuchacie, lub oglgdacie to co przydlg warn 
czytelnicy? 

A jak myblisz? Masz do wyboru trzy odpowiedzi (listotele! 
(c) CD-Action): tak, nie, tylko wqchamy. Opfata za minut? 
myslenia: 899,033 zl, musisz mieb 97 lat i pozwolenie 
obojga rodziedw. Nie przegap szansy, nagroda: znakomity 
brubokr?t z widokiem na morze, moze bye Twoja! 

Juz chyba nie mam do czego sig przyezepid, wige pora 
na jakies pochwaty. Muszg waspochwalid za mojg 
ukochang sceng i oczywidcie za dodatki do Quake’a (...) 
W ogdle wszystko co znajdujg sig w kataiogu Bonus jest 
OK. (...JSmuggler ty jested od Sceny, nie mdgtbyd np. 
sugestywnie oceniac wedtug siebie material nadestany 
przez czytelnikbw (moduty, grafy, dema itp). Przeciez to 
nie zajgtoby wigeej niz 10Kb (...). Wigc jakbgdzie? (...) 
Moglbyd zorganizowac jakid konkurs dla poczgtkujgcych 
muzykow, widzg ze sporo tego do Was przyehodzi. Co Ty 
na to? 

Myblalem juz o ocenie - ale nie chc? tego robib. Raz, ze 
kazdy ma swoje gusta (ja np. nie przepadam za hard core 
tekkkkno ;-)), dwa - nie zamierzam bawib si? w nauczyciela 
wystawiajqcego oceny. Mato Warn szkoty?! Ale jak ktob 
poprosi, by ocenib jego produkcje na iamach CDA - to 
czemu nie, chob zastrzegam od razu, ze nie jestem 
muzykiem, grafikiem, koderem itp., wi?c b?dzie to ocena 
laika. Konkurs dla muzykow - spoko, tez kombinowatem na 
ten temat i moze w okolicach wakaeji cob takiego 
zorganizujemy. 



Jeszcze jedna, dla mnie istotna sprawa, Smuggler ja 
jestem z LUBINA, a nie (...)z LUBLINA. Wiesz jaka jest 
roznica? Jakiet 800 km. (...) 

0$A z L-U-B-l-N-l-A 

Sorry za literowk?! Bytem w obu miastach i faktycznie si? 
od siebie rozniq. Inna rzecz, ze nie myslalem, iz Polska jest 
taka duza. 800 km od Lublina do Lubinia?! No chyba, ze 
jedno z tych miast lezy w Niemczech albo gdzieb na dnie 
Battyku... (teraz wiem czemu widzialem tam paru ludzi 
zalanych w trupa!) 

Dema, opisy 

(...) Zauwazyfem niejednokrotnie, ze w jednym numerze 
ukazuje sig retenzja programu, natomiast w innym jego 
demo (np. Waterworld) (...) Czgsto denerwuje mnie przy 
opisach gdy mamy do czynienia z odwofywaniem sig do 
starszych wersji programow (...) niekthre opisy takich 
gier to nie opisy jako catoSci ale porownywanie do 
poprzednich wersji i wyszukiwanie zmian (...) W grach 
strategicznych brakuje mi opisu ikon (...) oraz 
podpowiedzi pierwszydh krokow (...) 

Grzegorz Szymanski, Torun 

W pierwszym przypadku nie jestebmy w stanie duzo zrobib 
- trudno skoordynowac pojawienie si? dema z recenzjq w 
numerze - czasem demka pojawiajq si? duzo wczesniej 
przed finalnq wersjq gry (takie tylko recenzujemy) - i co 
wtedy? Czasem zab jest na odwrot - dostajemy od jakiejs 
firmy gr? do testow, a jej demko pojawia si? dopiero po 
miesiqcu-dwdch. Nie wspominajqc juz o grach, ktore nie 
majq dem (lub ktdrych nie wolno zamieszczab na CD-kach 
(i nie pytajcie ,,czemu,,/boto stodka tajemnica 
producentow)). MaszTiatomiast racj? w drugiej kwestii - no 
coz, niekiedy ludziska w redakcji zapominajq, ze,nie kazdy 
ma 10-letni staz w swiecie gier i nie musi pami?tac, jak 
wyglqda np. Ultima III, czy inny Warcraft 0,72. Kazda 
recenzja powinna (nawettemu, kto nie widzial 123 
poprzednich cz?bci danej gry) prezentowac gr? tak, by 
czytelnik mial jej petny obraz. Byto to poruszone na 
redakcyjnym kolegium i miejmy nadziej?, ze podobne 
teksty ulegnq znaczqcej redukcji. Co do opisow ikon - o, 
nie; od tego jest instrukcja obstugi; opisu ikon sterujqcych 
nie b?dziemy zamieszczab (no chyba, ze klawiszologi? 
wersji demo) z oczywistych przyczyn. "Pierwsze kroki" - 
czemu nie? Zresztq jest cos takiego w Action Plus... 

Sporo pytan i propozycji 

1. Screeny - dajcie sobie spokoj z ich pomniejszaniem (...) 
2. Nie zmniejszajcie juz fontow (...) 
3. Dlaczego Mr Jedi opisuje coraz mniej gier (...) to 
samo tyczy sig Yasia oraz Lords Yabola. 
4. Moim zdaniem zmniejszenie spisu tresci nie 
przyniosto oczekiwanych efektow, poniewaz w sumie i 
takzajmuje on dwie strony, a screeny z krotkimi opisami 
bytyby rzeczg fajng, gdyby nie to, ze czcionka w tych 
opisach jest zdecydowanie za mala. 
5. Poradnik hackera jest OK. Przydatoby sig jednak, aby 
Draco pisaf nie tylko o modyfikowaniu save’dw gier, ale 
powazniej zajgt sig tematem (nie cbodzi mi o 
wtamywanie sig do gier). 
6. Zadnej mangi, zadnych plakatdw (...) uwazam, ze z 
kursami programowania i programami narzgdziowymi 
nie powinniscie odsytac czytelnikdw do PC Shareware. 
7. Wy chyba nie rozumiecie ludzi, ktorzy na P-100,16 
mb Ram, Sb Pro i SVGA 2 Mb pod W’95 nie mogg zagrac 
w Wasze dema w przyzwoitej rozdzielczosci. 
8. Mapy do roznych gier sg spoko. Przydatoby sig jednak 
aby te mapy tworzyli czytelnicy i aby byty zamieszczane 
w kazdym CDA. 
9. Gdybyscie dali jeszcze jeden kompakt. 
10. Do trudniejszych gier (...) przydatoby sig jakieS 
omowienie, podpowiedzi (...) 
11. Pomysl z gazetg na CD jest super (...) 
12. Dlaczego nie odpisujecie na iisty zaadresowane 
zwrotnie? 
13. Czy made swojg strong w Internecie? 

Marcinztososiny Dolnej 

Ad 1 i 2 - Nowy uklad stron w CDA pozwolii nam na 
zamieszczanie odczuwalnie wi?kszej ilobcitekstu na 
stronie. Poki co, nie planujemy dalszych zmian. 
Ad 3. Mr Jedi jest mocno zaangazowany w Kawaii i ma 
m niej czasu na CDA [sniff - Mr Jedi]. Yasiu musiai 
ostatnio duzo czasu poswi?cic na nauk? [matural], 
podobnie zresztq jak Lord Yabol [sesjal], stqd sq mniej 
aktywni niz kiedys. 
Ad 4. No ctiz, dalej myblimy co z tym zrobic. 

Ad 5. Ej, ej, ej - myblisz o prawdziwym hackerstwie?! A 
wiesz, ze zato mozna isc do kicia?! No i nie myblisz chyba, 
ze b?dziemy uczyb Was, jak popetniac przest?pstwa?i 
Ad 6. Mangi nie b?dzie na pewno. Plakaty -.rnoze b?dq. 
Kursy itp. - postaramy si?, by byly takze na'tamach CDA 
(juz sq... patrz kurs dla muzykow w scenie), chob tak czy 
siak od tego jest PCS. 
Ad 7. Takie czasy - no i przeciez to nie my robimy demka i 
zmuszamy ludzi do rozbudowywania sprz?tu. Life is brutal. 
Ad 8. Czemu nie - jesli macie jakies wlasne etapy do 
gibrek, przysylajcie je nam, a zamiescimy je na Cover CD. 
Ad 9. Gdybys tak podpowiedzial nam, jak to zrobic bez 
podnoszenie ceny pisma o kolejne 3-4 zt... 
Ad 10.1 po to wlasnie powstat Action Plus (choc w dziale 
fsutler" tez staramy si? jak mozemy). . - 
Ad 11. Tez tak uwazamy... i ciqgle pracujemy nad jego 
formq. 
Ad 12. Bo nie starczyloby nam czasu na inne zaj?cia (no i 
pdmysi sobie: setki listowtypu "przyslijcie mi kody i 
solucj? do gierki", "jaki sprz?t mam kupic”, “jak przejbb 
etap w grze,.."). 
Ad 13. Wstyd przyznac - ale ciqgle nie mozemy si? jej 
dorobic; tym niemniej sprawa ostatnio nabrala sporego 
rozp?du, wi?c... (bo nie zadowala nas taka zwykla strona, 
to ma bye 300% czad i odlot!) 

Kolejne pytania 
1. Czemu nie ma ocen dla uzytkow? 
2. Nie spodobat mi sig sposob potraktowania goscia (w 
CDA 12197), ktory twierdzil, ze CDA jest drogie. Chyba 
nie sgdzicie, ze mtodziez sama kupuje sobie komputery? 
3. Czy jest moziiwosc abyscie wprowadzili kursy 
programowania w Turbo Pascaiu? 
4. Mogtyby bye jakieti krzyzdwki (oczywiscie o tematyce 
komputerowej). 
5. Po co na tamach CDA jest cos takiego jak FILM (...) 
6. Dlaczego w zawartosci Cover CD nie ma wszystkiego, 
co jest na kompaktach? 

Krzysztof zChodziezy 

Ad 1. Oceny gier wprowadzilismy bardzo niech?tnie (i pod 
Waszym naciskiem), poniewaz nie uwazamy, by mozna 
byio w sposob wymierny oceniac rze’czy niewymierne. To 
samo (nawet jeszcze bardziej) odnosi si? do uzytkow. 
Dlatego wolelibysmy nie wystawiac im cenzurek. Niech 
kazdy oceni je we wtasnym zakresie. 
Ad 2. CDA kosztuje ladnych par? ziotych - choc zalezy jak 
na to patrzec (np. kup CDA i inne dowolne pismo + CD - i 
porbwnaj ceny). 
Nie jestesmy w stanie obnizyc ceny CDA zachowujqc 
aktualny stan rzeezy (2 CD, twarda oktadka, dobry papier 
itp.). Wiemy tez, ze wi?kszobb z Was “kasq nie smierdzi” - 
ale tu rbwniez nie mozemy nic poradzic. Tym niemniej, jesli 
ktos ma w domu przyzwoity komputer PC to i wyskrobanie 
tych parunastu zl miesi?cznie (kosztem innych 
przyjemnosci zycia) nie powinno mu nastr?czyc wi?kszych 
problemow... Sam, by kupib 3Dfx, odpuscitem sobie na 
dluzszy czas wizyty w pubach i chinskiej restauraeji w 
poblizu redakcji (a piekielnie lubi? chinskie papu, o 
browarach nie wspominajqcl). 
Ad 3. Nie wykluczamy takiej mozliwobci... ale tez nie jest 
ona specjalnie prawdopodobna (na tamach CDA). 
Ad 4. Od czasu do czasu... Why not? 
Ad 5. Analizujemy wyniki ankiety i na pewno wyciqgniemy 
z nich odpowiednie wnioski co do tej (i nie tylko tej) 
rubryki. Ale si? jeszcze taki nie narodzit, co by wszystkim 
dogodzit. 
Ad 6. No wlasnie - dlaczego? To samo pytanie zadalem 
(groznym glosem) chlopakom od sktadu. Ostatnio to ja 
przygotowuj? zawartosc Cover CD i nie podoba mi si?, ze 
cz?sb mojej ci?zkiej pracy idzie na marne. Obiecali mi 
jednak, ze chobby nawet mieli dab fonty o wysokobci 1 mm 
to b?dq odtqd zamieszczac WSZYSTK0. No, zobaezymy! 

Wi?cej pytan! 

I. Konkursy - swietny pomyst (sami sobie wybieramy 
grg) lecz bojg sig, ze macie tyiko 1 grg, a wygra 
losowanie kto§ kto jg chciat (np. kto$ kto chcial TOC A 
nie wygra, bo na nagrody przeznaczyliscie Myth) (...) 
4. Po co sig tfumaezyeie z btgdu w obliczeniach pefnych 
wersji gier w grudniu. (...) Przyznajcie sig (...) 
napisaliscie o 6, (...) bo to lepiej wyglgda niz 5. 
5. Dodatki (misje) do strategii. 
6. Kto w CDA opisuje strategic? 
7. Czemu ludzie piszg do Was byscie zamiescili np. 
Quake 2 (...) Czy oni spadli z ksigzyca (...) Niech sig 
cieszg tym co majg! 
II. Brawa za marginesy w “kalejdoskopie”. 
17. Poszerzcie Action Redaction. 
18. Jakiejmuzykisluchacie? 

20. Tipsy - zamiast oszustw (...) dajcie porady taktyezne (...) 
21. Czemu numer 1/98 dostatem w polowie miesigea?! 
22. Poradnik hackera - uwazam, ze gtupotg jest uezenie 
ludzi oszukiwac (...) 
23. Czemu nie ma “swinki”. 
24. Powinniscie zatozyc “kgeik strategii”. 
25. Czy lubicie Tolkiena (...) ja wrgcz uwielbiam (...) 
26. Czy jedi wydg do Was swojg muzyezkg, zostang 
wysmiany? 
Dobra, kohezg (...) i takpotowg pytan mi obetniecie. 

Morgh z Poznania 

Prorok, czy jak?;-) 
Ad 1. Spoko, mamy odpowiednie ilosc gier na nagrody. 
Inna rzecz, ze jak wylosujemy np. 5 ludzi, z ktorych kazdy 
chce Turoka - to mogq bye problemy. Lepiej wi?c 
podawajeie jeszcze jakies “rezerwowe" propozycje (Turok, 
ewentualnie Myth czy Incubation) - ale pami?tajcie, ze 
tyczy si? to TYLKO gier z danego numeru i zamieszczanych 
TYLKO w dziale “recenzje" (par? osob zazyezylo sobie 
Half-life - i co teraz,..) 
Ad 4. Jak si? zrobi btqd - to si? trzeba pokajab, nie? A 
ponadto w sumie rzeczywiscie bylo 6 pefnych gier na CD... 
Ad 5. Od numeru marcowego juz cos takiego funkejonuje... 
Ad 6. Ci, co lubiq. Czyli skromnie liczqc pbt redakcji: Mac 
Abra, Lord Yabol, Allor, Yasiu, Gem.ini, Ugly Joe... 
Ad 7. Otozto! 
Ad 17. Mozliwe, ze tak b?dzie (ale nie obiecujemy na 
100%). 
Ad 18. Kazdej procz disco-polo. 
Ad 20. Na miar? mozliwobci i wolnego miejsca... a co 
powiesz na Action Plus? 
Ad 21. "Podzi?kuj,> drukarni, ktora przez DWA TYGODNIE 
nie kiwn?ta nawet palcem, majqc juz calego Actiona u 
siebie...;-((( 
Ad 22. No, nie wiem... Jam tam lubi? ten kqcik, a przymusu 
czytania, uezenia si? i korzystania z porad przeciez nie ma i 
zdaje si? (jak zerknqtem do opracowanych ankiet), ze tak 
jak ja sqdzi bardzo wielu czytelnikdw. 
Ad 23. Tuczymy jq... spoko, bwinka wroci (kiedyS). 
Ad 24. Owszem, ale skqd wziqc wolne strony? Moze w 
Action Plus lub na CD? 
Ad 25. U-wiel-bia-my!!! 
Ad 26. Nie. Zostaniesz “przesluchany" i wyttoezony na CD. 

Ocena ocen 

(...) Rozumiem drobne odchytki w ocenach (taki Czarny 
Iwan ma na pewno inny gust ode mnie) ale bez 
przesady. Dlaczego Combat Chess czy Insane 
Speedaway zostat potraktowany na rowno z Tomb 
Raider 2 - 7 punktdw?! Albo np. beznadziejnie niska 
ocena Resident Evil (5 pkt?!!!). Co to kurdg ma bye? (...) 

Lukasz Pompa, Wroclaw 

Powtarzalismy juz niejeden raz: ocena gier jest 
niewymierna i zalezy gtownie od gustu recenzenta. 
Ponadto ta sama ocena w odniesieniu do gier o 
odmiennych zasadach (np. Combat Chess i TR2) nie 
oznaeza przeciez tego samego, poniewaz oceniane sq 
zupelnie inne elementy. W szachach recenzenta 
interesowata inteligencja dzialan komputera, biblioteki 
otwarb itp. i wycenil to na 7 pkt. I jak to odniesb do TR2? 

Quake 2 demo 

(...) Czemu nie dajecie dema Quake’a 2? (...) Pisaliscie 
(...) ze tego nie woino robic, bo tak chcg producenci (...) 
a wasz konkurent, [tu byla nazwa... - red. CDA], 
zamiescit to demko na Cover CD. I co wy na to? 

Adam "Q-lel” Olszowski z ??? 

My na to nic. Ale ciekawi nas co b?dzie dalej w tej sprawie, 
bo z tego, co wiemy, jest juz z tego powodu sporo huku. 
Demka nadal nie mozna pod zadnym pozorem zamieszczab 
na zadnym Cover CD... Sorry. Tym niemniej czynimy 
wielkie wysitki, by wymoc na ID oficjalne pozwolenie - i 
(oby tylko nie zapeszyc!) jesteSmy na dobrej drodze... 

Rekordy 

* Tomek z Zeiowa to (censored). Trasg w Anglii kohezg 
w 3:11:57! 

Mariusz Fatyga, Dqbrowa Gornicza 

* Trasg w Anglii przejechatem w 3:11:67. Mogg to 
udowodnic. 

Emilio, Bielsk Podlaski 

Gaworzyli z Wami CIQGLE CI sami: 

Smuggler & Mr Jedi; 

ASY NAD ASAMI 



Wyniki ankiety 98 

Ankieta - wyniki 
01# wyniki oytomei w grudniu ankiety. Nadesito ponad 
2000 wypolnioiiycti blanbietbww (doktadnlej • 20S7). 
Ilia paczgieit cliGielikydiny Was przeprasifi za fan*, w 
jakiej zraalizawaliSmy nasiw zaitawy. No cdi, najpierw 
ankiaia miflla bye wydrukowana na dwdcli slronach, 
pnisnt na M... a skodczylo sip na 3/4. Siyd byta ana 
dedd "SciSnioia" i nlezbyt wygodna do wypeiniania, 
ludziei zawiorala niewiele miejssa na Wasze oplnie. Ale 
onywidcie die ehcpgo nic Mnego - ci, go chcieli cos 
wiecoj napisad, poradzili sobia. Niekidrzy przepispali 
jg no papier czy dyskielky, inni doleplali karieczki z 
dodalkowynti komenterzami do niekldrych nubryk. 
Nlozeniy obiacad, ze naslypna anhiete (a zamierzamy je 
robic co najmniej raz w roku) bydzie pozbawiona wad 
swego plerwewzoru. A teraz szyhko ppzysipjemy do 
omawloniowynikdw: 

ple6 

Cdz, mqzczyzni sq tu wrqcz dominujqcq "formq 

zycia". Ankiety nadestane przez panie stanowity 

niecafe 3% catodci. Ale tez nie bylo w tym nic, co by 

WIEK CZYTELNIK6W 

cte-iu* 
D JtitLs E A 

Rezultaty nie sq dla nas zaskakujqce. Wsrod naszych 

czytelnikdw dominujq nastolatkowie. Ale tez nalezy 

zauwazyc, ze prawie 10% czytelnikdw CDA to ludzie 

powyzej 25 roku zycia (a blisko 1/4 ma powyzej 21 

lat). Jak widac, udafo siq nam pogodzic ogied z wodq 

- tzn. nasze pismo jest interesujqce dla kazdego, 

niezaleznie od wieku; kazdy znajduje w nim cos dla 

siebie. To cieszy! 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

No coz, praktycznie wszyscy czytelnicy CDA 

mieszkajq w miastach - wiqkszych i mniejszych. W 

zestawieniu nie uwzglqdniono czytelnikdw 

mieszkajqcych na wsi - tzn. ich liczbq (3%) wliczono 

do pozycji "miasta do 20 tys. mieszkancdw". 

WYKSZTAtCENIE CZYTELNIK6W 

D 
A-Ccdtfimw* 18% 

4% 

WYKSZTAtCENIE 

Wyniki scisle wiqzq siq z poprzednim wykresem. 

Wiadomo, ze skoro ogromna czqsc naszych 

czytelnikdw to nastolatkowie, to logiczne jest, ze 

raczej niewielu z nich ma wyksztafcenie wyzsze 

Ale - ma je 16% czytelnikdw CDA... 

SPRZET 

nas zaskoczylo. Komputer, gry - to raczej domena 

mqskiej czqdci ludzkosci, a nieliczne panie sq jak 

rodzynki w ciescie... 

WIEK 

Mltjace zamleszkanla czytelnikdw 

A te X>tn 
t w»v» 

C *.‘3 fi i v* 4? 

0 rtf ttfiffi 

Mmamc&k 

Procesor: Pentium w roznych wersjach staly siq w 

Polsce standardem (blisko 80% czytelnikdw ma w 

komputerze taki procesor]. Posiadacze 486 

stanowiqjuz odczuwalnq mniejszodc i nalezy siq 

spodziewac, ze wkrotce ich ilosc bqdzie rowna 

posiadaczom 386 i 286. A co rozumiec przez 

"inne”? Otoz sqdzqc z tego, co dopisywali do ankiet 

czytelnicyT du-zq ilosc "innych" stanowiq posiadacze 

Amig, ktorzy zamierzajq przesiqsd siq na PC i juz 

profilaktycznie starajq siq wiedziec "co je grane" u 

PC-towcow. Trafiajq siq tez posiadacze konsol i 

ludzie, ktorzy jeszcze nie majq komputera, ale 

zamierzajq go wkrotce nabyc. Byto tez co najmniej 

DWOCH posiadaczy... PC XT! Hm. 

Ilosc RAM: tlominujq posiadacze 16 Mb, choc widad, 

ze coraz wiqcej ludzi uzmystawia sobie, ze minimum 

32 Mb to jest to. A rekordzista mial 128 Mb Ram! 

CD-ROM: co tu duzo mowic; wiqkszosc z Was 

posiada CD-Romy duzo szybsze od tego, co jest 

wymagane w wiqkszodci konfiguracji sprzqtowych * 

gier (a jest to najczqdciej x4). Tak trzymad. 

Karta muzyczna: wyraznie nie wyobrazacie sobie 

uzytkowania komputera bez dzwiqku - i macie racjq. 

Widac ogromnq przewagq Sound Blastera w 

najrozmaitszych odmianach (tqcznie z klonami] - 

zapewne wskutek stosunkowo niskiej ceny. Poniewaz 

ten sprzqt rowniez stosunkowo szybko tanieje, 

nalezy siq spodziewac, ze przy nastqpnej ankiecie 

ilosc posiadaczy Awe64 i GUSa znaczqco wzrosnie. 

Karta graficzna: era kart 1-megowych juz siq 

skonczyla. 50% czytelnikdw posiada co najmniej 2 

Mb Ram na ptycie. Ci, ktdrzy jeszcze nie wymienili 1- 

megowych kart na lepsze (a nie majq 

akceleratorow), mogq za jakis - niedtugi - czas 

"obudzic siq z rqkq w nocniku". Dziwi nas bardza 

niewielka (4%] ilodc posiadaczy akceleratorow kart 

graficznych (prawdq powiedziawszy, liczylismy na co 

najmniej 10%). Ale poniewaz wiqkszosc z Was 

wysfata nam ankiety jeszcze przed swiqtami, to 

liczymy, ze po rozpakowaniu gwiazdkowych 

prezentow ilodd szczqdliwych posiadaczy 3Dfx ulegfa 

znacznemu zwiqkszeniu. Tym bardziej, ze na 

Zachodzie to juz jest standard - a to oznacza, ze 

coraz wiqcej gier nie ruszy bez jego obecnosci... 

wiqc nie macie specjalnego wyboru - trzeba odktadac 

kasq. 

KOMPUTER WYKORZYSTUJtj DO: 
/ 

Tu nadal bez niespodzianek: PC^jest wykorzystywany 

przez Was gfownie do zabawy'i nauki. 

OCENA ZAWARTOSCI CDA 

Przypomnijmy skalq ocen: 

O - nie czytam tego 

1 - do niczego 

2 - kiepsko 

3 - ujdzie w ttoku 

Numer 04/90 
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1 

PR26GLADOIER % e% 0% 3% S% 24% *7% 23% 

2 

W PRODUKCJI 

nose 

% 10% 0% 0% 31% 37% 30% 

3 

DECERN <31ER % s% 0% !% *% 10% 41% 3V& 

4 

kr6lestwo chaosu 

ilo&t 

% 25% 4% 5% 1&% 26% 16% 9% 

e 

SCENA 

tioM 

21% 3% A% 16% 12% 

6 

SUFLER 

lloftd 

% s% 0% 3% 10% 17% 32% 20% 

i 

ACTION REDACTION 

iloit 

% 4% 1% 3% 6% 2S% M% 

e 

% *■% 3% 4% 15% 30% 19% 6% 

9 

EDUKACJA 1 UZYTKI 

tloit , 

2% 4% 13% ze% 33% 16% B% . 

10 

KALEJDOSKOP 

1 iloAc 

% f% 1% 4% 13% M% »% 19% 

11 POMOCNA OtoN 

\ 

0% 3% 10% 23% 33% 25% 

12 

FILMY 

Itoid 

% 10% 3% 7% 14% 26% 25% 15% 

13 

WYWIADY 

lloid 

% 3% 3% 14% 17% 26% 14% 

14 / 
HACKER' 

Hoit 

% 13% 2% 4% 11% 24% ! 27% 19% 

4 - dobra 

5 - bardzo dobra 

6 - idealna 

Tu wyjasnijmy sobie od razu, ze jesli w jakies 

rubryce, przy jakiejs ocenie, widnieje 0% to nie 

oznacza to, ze N1KT nie dat takiej oceny. Ale przy tej 

liczbie ankiet 1°/o = 20 gtosow, wi?c (zaktadajqc, ze 

zaokrqglamy liczby do wartosci calkowitych], by dana 

ocena uzyskata chod 1%, powinno tak zagtosowac 

minimum 11 czytelnikow. 

Jak widzimy wyniki? 

Przeglqd gier i "w produkcji11 tobecnie, dla wi?kszej, 

jasnodci polqczone w jeden dzial] sq czytane 

praktycznie przez wszystkich ankietowanych. 

Zdumiewa praktyczny brak ocen negatywnych i 

bardzo niewielka ilosc ocen neutralnych. Jak widac, 

tutaj udato si? nam bardzo precyzyjnie trafic w 

Wasze gusta, choc nie jest to jeszcze zrobione 

idealnie. B?dziemy si? starac, by to osiqgnqc! 

Jeszcze lepiej jest z recenzjami - zwroccie uwag?, ze 

1/3 czytelnikdw uwaza, ze sq idealne. Woow! A tak 

czy siak, te trzy dziaty 75% ankietowanych uwaza za 

stojqce na bardzo wysokim poziomie. Puchniemy z 

dumy, ale nie zamierzamy spoczqc na laurach - az do 

momentu, gdy osiqgniemy 100% (no, 99) ocen "6'’. 

Macie na to nasze slowo. 

Krdlestwo Chaosu i Scena. W obu wypadkach widac, 

ze 1/5 populacji czytelnikow dzialow tych nie czyta, 

zad nast?pne 10% ma o nich zdanie wybitnie 

negatywne. Zas nawet ci, ktorzy czytajq, wyraznie 

uwazajq, ze jest tu jeszcze sporo do zrobienia. 0 ile 

prowadzqcych te rubryki nie martwi pokazna liczba 

"nieczytac^y" (bo oba kqciki z 

zatozenia adresowane sq do 

okreslonych kr?gow czytelnikow 

CDA], to b?dqsi? starac, by 

wyraznie podniesc poziom sredniej 

oceny. Z drugiej strony bardzo ich 

cieszy fakt, ze takduza liczba 

czytelnikow CDA zerka jednak na 

te "for maniac only” strony. Np. 

Smuggler oczekiwql, ze czytajqcy 

seen? to max. 20-25% 

odbiorcow CDA... Ale tak czy siak 

obaj (Smuggler i Lord Yabol) 

kombinujq juz jak uatrakcyjnic 

formut? swoich dzialow. 

Zobaczymy co z tego wyniknie 

przy okazji kolejnej ankiety. 

Sutler. Tu rdwniez widac, ze dziat 

jest potrzebny i spotyka si? z 

cieplymi reakejami czytelnikow. 

Wprawdzie obecnosc na rynku 

Action Plusa powoduje, ze mozna 

by si? zastanowic nad sensem 

istnienia tej rubryki - ale z drugiej 

strony nie chcemy zmuszac 

kazdego fana CDA do wydawania kolejnych 2,5 zL 

Zatem bez obaw. Sutler nie zniknie z CDA... 

Action Redaction. Hm, to jedyny dziat w CDA, ktory 

najwi?cej ludzi ocenilo na "6”! (wprawdzie z 

minimalnq przewagq na '‘5” - ale zawsze). To daje do 

myslenia. Widac, zalezy Warn na tym, co myslq sobie 

inni czytelnicy - i co my myslimy o tym, co oni myslq 

;-). Nam tez bardzo zalezy na Waszych opiniach. 

Czyzby powinna pojawic si? trzecia strona? 

Swinka. Niech Was nie zmyli spora ilosc ludzi, ktorzy 

wystawili jej ocen? "O". Pami?tajcie o tym, ze ta 

rubryka pojawila si? w CDA zaledwie dwa razy, stqd 

wiele osob po prostu mogto jq przegapic lub o niej 

zapomniec, albo nawet nie widziec jej na oezy. Z 

wynikow widac, ze dzial w sumie si? podoba, wi?c - 

chcqc nie chcqc - trzeba b?dzie jq wyprowadzic z 

chlewika i zap?dzic na lamy. 

Edukacja i uzytki. Prawd? powiedziawszy mielismy tu 

nieco pietra, poniewaz dose cz?sto w listach 

pojawialy si? teksty w rodzaju "precz z edukaejq, po 

co to komu, nie marnujeie stron na takie badziewie" 

itp. A jednak okazuje si?, ze nie jest tak zle. Oceny 0- 

2 dalo w sumie niecale 20% czytelnikow. Dla 

nast?pnych 25% edukacja "moze bye". Zatem ponad 

50% odbiorcow uwaza, ze dzial jest przydatny i w 

miar? dobrze redagowany (choc naturalnie 

zauwazylismy, ze ilosc "6" jest bardzo niewysoka - 

najmniejsza z wszystkich dzialow). Przemyslimy 

zatem zasady funkejonowania tego fragmentu CDA, 

jego obj?tosc, i postaramy si? zwi?kszyc 

atrakcyjnodd tych stron. 

Kalejdoskop. Wprawdzie od czasu, gdy nadeslaliscie 

swoje opinie dzial ten mocno wyewoluowal (miejmy 

nadziej?, ze na lepsze), ale wnioskujemy, ze jest 

czytany i cieszy si? popularnosciq. 

Pomocna Dion. Tu nie ma wqtpliwosci. Dzial jest 

potrzebny i jest czytany przez wi?kszosc z Was. 

Filmy, Wywiady. Tu tez opinie nadsylane w listach 

rozmijajq si? nieco z koncowymi wynikami (calkiem 

sporo osdb sposrod korespondentow Action 

Redaction uwaza, ze o ile wywiady mogq bye, to 

pisanie o filmach jest bezsensowne). Biorqc jednak 

pod uwag?, ze oceny 0-2 dalo w obu wypadkach 

okolo 20% czytelnikow, obiecujemy, ze: o filmach 

b?dziemy pisali rzadziej - a i to tylko o takich, ktore 

sq naprawd? "siekierami" (np. Aliens 4, Starship 

Troopers, Star Wars), zas co do wywiaddw - 

postaramy si?, by czytalo si? je jak kryminaly, tzn. 

majq bye w nich rzeezy, o ktorych inaezej nigdy 

byscie si? nie dowiedzieli i ma to bye podane w 

mozliwie atrakcyjny sposob. Zgadzacie si?? 

Poradnik Hackera. Kolejne zaskoczenie. Nikt z nas 

nie spodziewal si?, ze tego typu porady wywolajq az 

tak duzy i pozytywny oddzwipk. Wydawac by si? 

moglo, ze grzebanie w heksach, mieszanie w bajtach 

itp. to raezej zaj?cie dla garstki wybitnych juz 

maniakow wsrod graezy. A tu okazuje si?, ze to 

jeden z bardziej popularnych’dzialdw w CDA (choc i 

tak 20% ludzi uwaza go za badziewie - ale w tym 

wypadku liezylismy, ze b?dzie dokladnie na 

odwrot. J. Dla tych, ktorzy nie lubiqtego dzialu, 

dobra wiesc: Draco zasadniezo zakonezyt juz swoje 

porady. Dla fanow tez dobra wiesc - skoro tak lubicie 

ten kqcik, to na pewno b?dzie si? on nadal pojawial 

na lamach CDA, choc raezej juz nie co miesiqc. 

Podkreslamy, ze nie wynika to z naszej zlej woli, a z 

faktu, ze kqcik ten z zalozenia nie mial bye wieezny: 

nikt przez wieeznosd nie uezy si? alfabetu... 

Nast?pne dwa punkty - czyli 

KTORE DZIALY POWINNY ZOSTAC POWI^KSZONE/ 

ZLIKWIDOWANE 

- sq praktycznie scislym odzwierciedleniem 

poprzedniego punktu (oceny dzialow). Logiczne - jesli 

ktos nie czyta jakiegos dzialu lub go nie lubi - chce by 

go zlikwidowac. I odwrotnie - zqdaliscie zwykle 

poszerzenia ulubionej rubryki. Stqd najwi?cej glosow 

padlo za likwidacjq Sceny, Krolestwa Chaosu, Filmu i 

Wywiaddw, a najcz?dciej zqdaliscie poszerzenia 

Action Redaction, Poradnika Hackera, recenzji gier. 

Cieszy nas'natomiast, ze duza liczba czytelnikow 

wykazala si? sporqtolerancjq, piszqc np. "nic nie 

likwidujcie, dzialu X wprawdzie nie czytam, ale wiem, 

ze sq ludzie, ktorzy go lubiq, a jego obecnosc mi nie 

przeszkadza". Bardzo nas cieszy takie podejscie do 

tego zagadnienia. Zyj i daj zyc innym... W kazdym 

razie nie bylo rubryki, ktora mialaby zdecydowanie 

wi?cej przeciwnikow niz zwolennikow. Zatem 

praktycznie zadna rubryka nie ulegnie likwidacji - ale 

niektore b?dq (z czasem) poszerzane (lub 

zmniejszane). Jak pogodzic te sprzeczne tendeneje? 

- pewnie zwi?kszajqc ilosc stron w CDA... 

ciqg dalszy za miesiqc 
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Windows 98 - wejscie smoka! 

Instalacja: 34 minuty oczeklwania! 

Oohladnie 34 niinuly moj pecet mpczy! 

pfyta instalacyjna Windows 98. W 

popownaniu do swojego poppzetfoihe jesl 

loznacznypostgp. Sams menu 

instalacyjne uleyCo tytko zmianom 

kosmetycznym. Mai mozemy ezylac na 

ettranie monilorakotnunikatyotym, ze 

"teraz wszyslko slatzie sip latwiejszei 

ppostsze". Piepwsze novum jakie 

napolkamyoa naszej dpodzo kuW98,to 

znaczne upposzczenlo ppoeesu instala&ji. 

Kompuler niewypyluje nasjiizop.otypy 

dpukarek, jakie marnypodlpczonedo 

komputepa. Pozkyto si? lez kilku innych 

lego typu ucigzliwyck dodalkow. To 

wszyslko sprawia, ze newel uzytkowulk 

majacyniewielepojpaezasoliach 

swojego "blaszaka" ]est w slania 

samodzielnieupopacsinz 

zainslalowaniem systemu. 
Robert Zatorski 

A polum: 98 okieoweczack! 

Sam Windows 98 bardzo 
"wyatrakcyjnial” pod wzgl?dem 
wygl?du. Wszystkie okienka plynnie 

rozwijaj? si? teraz po tapecie, co robi 

niezte wrazenie wizualne. W podobny 

sposob system zarz?dza wszystkimi 
aplikacjami na monitorze. Zmiany nie 

omin?ty takze pulpitu, ktory znacznie 

“przytyi" przez ostatnie 3 lata od 

premiery W95. W pasku zadan, zaraz 

po instaiacji, montuje nam si? ikona 

malej satelity, za pomoc? ktonej 

mozemy pozeglowac po krajowych 

kanafach internetowych. Natomiast 

obok niej kotwiczy aplikacja Disk 

Cleanup stuz?ca do fatwego i 

przyjemnego "sprz?tania” na dysku. W 

menu Start przybyt folder Favorites, w 

ktdrym znajdziemy podgrupy: Links i 

"nasze dokumenty". Jednakod razu 

rzuca si? w oczy ikona Windows 

Update. Jest to swoisty t?cznik z 

internetowym serwerem, na ktorym 

zgromadzone zostaty nowe sterowniki 

oraz patche, Warto dodac, ze aplikacja 

ta, po pot?czeniu si? z sieci?, sama 

sprawdza, co zawiera nasz komputer. 

Jednak aby wszystko zadzialato, nie 

nalezy zaporrmiec o zarejestrowaniu 
si? w Microsofcie jako uzytkownik ich 

nowego systemu. Interfejs nowych 

"okien" moze zaskoczyc niejednego 

dotychczasowego milosnika 95-tki, 
Dzi?ki zmianom jakie zaaplikowal 

systemowi Internet Explorer, po 

twardym dysku mozemy buszowac 
niczym po WWW! Dodawanie lub 

usuwanie elementow z menu Start nie 

wymaga juz otwierania "wlasciwosci 

paska zadan". Teraz czynnosci takie 

wykonuje si? na otwartym oknie 
odpowiednio klikaj?c myszk?, co 

znacznie upraszcza obstug?. 

Oczywiscie zwolennicy klasycznych 

metod mog? nadal poslugiwac si? tutaj 

wyprobowanymi schematami. 

Wszystko giadkie i okr?gte: Mam w 

sobie Plusa! 

Kr?gte i mile dla oka ksztalty czcionek 

oraz ikon, a takze wszechobecna 
animacja okienek, to zaleta 

wbudowania do serca systemu pakietu 

Plus! Dzi?ki temu Windows 98 

sprawia niezwykle mile wrazenie. No i 

nie "ktuje" juz oczu kantami ani 
chropowatymi powierzchniami ikon. 

Windows 98: kolorowy zawrot glowy! 

Po otworzeniu "zaawansowanych 

wlasciwosci wyswietlania" wzrok 

przykuwa dodatkowa, pi?ta kanta o 

wdzi?cznym podpisie - Color 
Management. Za pomoc? tej opcji w 

dobrowolny i wygodny dla nas sposob 

mozna obslugiwac charakter kolorow 

dla monitora. Zapewne rozwiqzanie to 

ucieszy milosnikow grafiki i pozwoli 

znacznie lepiej wykorzystac wszystkie 

mozliwosci ekranu, 

Otawsieoi! 

Zakochani w sieci, dzi?ki kilku 

klikni?ciom myszki mog? doprowadzic 

swoj pulpit do "stanu", ktory zywo 

b?dzie przypominal serwer WWW. 

Wszystkie tego typu zmiany mozliwe 

s? przez dodanie do pakietu 

instalacyjnego programu Personal 

Web Serwer. Zadbano takze o 

milosnikow multimediow w Internecie, 

Wraz z ptyt? instalacyjn? uzytkownik 
dostaje do r?k bogaty pakiet 

sieciowych narz?dzi. Dzi?ki 

programowi Real Player 4.0 firmy 

RealNetworks mozna postuchac 
"sieciowego” radia lub poogi?dac 

wideo. Microsoft zadbal tez o 

maniakow telewizji, dajqc im do r?ki TV 

Viewer. Pozwaia on odbierac zarowno 

programy telewizji kablowych, jak i 

zwyklych. Niestety jego wad? jest ilosc 

zajmowanego miejsca na twardym 

dysku [ponad 20 Mega], niektorzy 

mog? zrezygnowac z takiego 

poswi?cenia. Microsoft w trosce o 

uzytkownikow Internetu dodal takze 

pakiet procedur Windows Socket 2 i 

wykorzystywany do polqczenia si? z 

sieci?. 

Uwagu gracze: Windows 98 golowy do 

AGPI 

Windows 98 ucieszy przede wszystkim 
kazdego posiadacza plyty glownej ze 
zl?czem AGP, gdyz nowe dziecko 

Microsoftu potrafi obslugiwac to 

"gniazdo dopalacza". Jezeli ktos 
jeszcze nie slyszal o tym cudownym 

wynalazku jakim jest Accelerated 
Graphics Port, to zapewne uslyszy o 

nim juz w najblizszych dniach, gdyz 

smiafo mozna powiedziec, ze szynie 

PCI nalezy si? emerytura. Dla 

porownania podam tylko, ze przez port 

AGP transfer danych graficznych jest 

srednio 4 razy szybszy. 0 plytach z 

AGP i samych kartach na to zl?cze 

napiszemy zreszt? juz wkrotce 

znacznie szerzej na naszych lamach. 

Podobnie sprawa wygl?da z czytnikami 

DVD oraz sterownikami IEEE 1394 

[FireWire]. Wszystkie te cuda nowy 

Windows potrafi wykorzystac z jak 

najwi?ksz? premedytacj?. Jak by tego 

bylo male, to posiadaeze kilku 

monitorow nie b?d? musieli caly czas 

dodawac ich lub usuwac podezas 

uruchamianie systemu, bowiem W98 

potrafi obstuzyc kilka odbiornikow 
naraz. 

Oopalacze W98: Szydciej, pewniej I 

bezpieczniej! 

Ktoz z nas nie kl?l cicho pod nosem, 

gdy w trakeie gry np. w Quake’a po 

wykonaniu skomplikowanych 

przetasowan w systemie, goscil na 

naszych ekranach niebieski kolorz 

uprzejmym komunikatem o bl?dzie "x", 

ktory "spowodowal krytyezny 

wyj?tek'\ co z kolei "doprowadzito do 

konfliktu z y” a jako wyjscie z sytuacji 

dostawalismy wskazdwk?, aby uzyc 

kombinaeji klawiszy Alt + Ctrl + Del. 

98-ka po morderezyeh testach okoto 

/ 
100 gier, progrdmow uzytkowych i 

wielu innych aplikacjach, nie dose, ze 

nie data wyprowadzic si? z rownowagi 

"na niebiesko", to jeszcze zaskakiwala 
spokojnym powrotem do systemu w 

sytuacjach niemai konfliktowych. Suma 
sumarum - pomimo usilnych staran, 

nie udato mi si? sprowokowac nowych 
okien do buntu, b co przeciez wcale 

nie bylo trudno w 95-tce! Tutaj 
programistom Microsoftu niew?tpliwie 

nalezy si? duzy plus. Dzi?ki zmianom w 

Rejestrze poprawiono takze dynamik? 

okienek. Wprawdzie st?rt systemu 

dalej nie "grzeszy" szybkosci?, ale 

samo wyjscie z niego odbywa si? 

niemai blyskawicznie. Natomiast 

wi?kszosc gier i programow dziata pod 

nowym Windowsem znacznie lepiej i 

wydajniej! I to bynajmniej nie tylko na 

testach! W98 jest na tyle inteligentny, 

ze podezas instaiacji sam dobiera jak 

najlepsze sterowniki dla posiadanych 

przez nas urz?dzen, przez co nie nalezy 

si? dziwic, ze czasami sterownik od 

Nufuet P-V9A 
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np. naszej karty graficznej ma inny 

wyglqd! Wszystko po to, by cafosc 
byla szybsza! 

Zardiiwiini Direct X! 

Niestety nie obylo si? bez zgrzytow, 

jednak nalezy pami?tac, ze testowana 
przeze mnie wersja Windows 98 to 

jednak jeszcze Beta - wprawdzie 3, ale 
zawsze BetalJDtoz W9S posiada 

wbudowanego Direct X 5. Co ciekawe, 

nie ma on juz wqtpliwosci co do 

wi?kszosci kart graficznych, jakie 
znajdujq si? na rynk^'i potwierdza ich 

zgodnosc z pakieteni. Problemem 

natomiast staly si? karty muzyczne. 

Gdy po wejsciu w setup Directa 

zobaczylem ze wersja sterownika 

mojej kart muzycznej Ensoniq Audio 

PCI zostata okreslona jako 

0.00.00.0000, nie przejqtem si? 
zbytnio tym faktem, gdyz sam 

producent tego urzqdzenia informuje 

uzytkownika o braku certyfikatu przez 

pakiet. Jednak tkni?ty przeczuciem, 

przelqczytem si? szybko w srodowisko 

Windows95 i moje obawy potwierdzity 

si?: w "starych oknach11 Direct 

rozpoznawai wersj? sterownika! Aby 
rozwiac wszelkie wqtpliwosci, 

postanowitem zainstalowac na 
pokfadzie swojego peceta kart? 

Creative Sound Blaster 64 AWE. Sam 

Windows 98 powital jq niemal z 
otwartymi ramionami. Prawie 

wszystko zainstalowal i skonfigurowat 

samodzielnie Cod razu dodam tu 

pochwal? dla wtasciwosci systemu 

przy rozpoznawaniu urzqdzeri PnP). 
Jednak po ponownym wejsciu w 

Directa mato nie dostalem zawalu 

serca! W rubryce Primary Sound 

Driver, jak i Creative Sound Blaster 

Direct sound driver, widnialy tylko 

takie same rz?dy cyfr: 0.00.00.0000! 

Co dziwniejsze, w przypadku AWE 64 

pakiet zaznaczyf obok "Certified”. W 

takim przypadku postanowilem 

wykonac instalacj? Direct X 5. Po 

kilkunastu razach, kiedy to na 

warsztat poszfy pakiety zardwno w 
polskiej, jak w i angielskiej wersji 

j?zykowej, dalem za wygranq. Direct X 

dalej uparcie "nie dostrzegal" wersji 

driverow do zadnej z moich kart 

dzwi?kowych. Zeby byfo smieszniej, 3D * 

test Ensoniqa po wszystkich 

instalacjach pakietu, ciqgle domagat 

si? ode mnie, abym w koncu jednak 

umiescif w komputerze Direct X 5! 
Istne szaleristwo. Jednak, jak 

zapewniono mnie w Microsofcie, 

problem ten juz rozwiqzano, a 

przyczyna byla zupelnie btaha. 0 

szczegolach poinformujemy was juz 

wkrotce. Oprocz wbudowanego Direct 
X, nowe okna dostaly 

DirectShow'a2.0, a w dodatku 

potrafiq czerpac z dobrodziejstw 
procesorow MMX. 

Pomocna dfoA przez okno! 

Zdecydowanej modyfikacji ulegfa 

organizacja pomocy dla uzytkownikow 

systemu. Przede wszystkim wyglqda 
ona jak strony WWW. Ale co 

wazniejsze, jest znacznie dokladniejsza, 
pefniejsza i wyczerpujqca! l\lo i mozna 

jq z latwosciq zrozumiec. Nawet laik 

przy napotkaniu utrudnien podczas 
pracy z oknami powinien wyjsc z 

>takiego starcia, dzi?ki nowej pomocy, 
obronnq r?kq. 

Windows 98: Jestem kompatyliilny z NT! 

Wszystko za sprawq Win32 Driver 

Model - zapewnia to 98-ce 

wspolprac? ze swoim bratem NT-kiem. 

Juz niedlugo zaden z producentdw 

sprz?tu na rynku nie b?dzie mogl 

odmowic produkcji sterownikow dla 

nowego Windowsa. Swiadomosc taka 

powinna rozwiac obawy kazdego, kto 

boi si? ewentualnej instalacji systemu 

na swoim sprz?cie i jego poprawnej 
wspolpracy z oknami. 

FAT1B w FAT32: bezbolesnie i 
bezstresowo! 

Wprawdzie FAT32 dost?pny jest juz w 

wersjach Windows 95B, ale 98-ka 

zawiera w sobie konwerter, dzi?ki 

ktoremu mozna przerobic istniejqce 
partycje FAT16 na FAT32 bez 

przymusowego formatowania 

twardego dysku i stresow zwiqzanych 

z bezpieczenstwem posiadanych przez 
nas danych. 

Windows B8: wiekszy obraz - wfdzq 
leplejl 

Firma Microsoft nie zapomniala o 

osobach niepelnosprawnych i mimo ze 

za podobne opcje w 95-tce zebrala 

sporo pochwat, nie osiadta na laurach. 

Nowe oblicze systemu rozwin?lo si? 

rowniez i w tym kierunku. Dzi?ki 

Microsft Magnifire, pulpit moze 

lOI 

zostac powi?kszony w wybranym przez 
nas miejscu i czasie. Zresztq 

powi?kszac mozna niemal wszystko, 

poczqwszy od czcionek, a skonczywszy 
na ikonach! 

Szknta jgzykdw obcych 

Testowany Windows 98 dostarczony 
zostal do naszej redakcji w angielskiej 

wersji j?zykowej. Z kolataniem serca 
zastanawiatem si?, jak tez 98-ka, 

poradzi sobie z obstugq Worda, Excela 

czy w koncu z umieszczaniem polskich 

czcionek w nazwach folderow lub 
plikow. I co si? stato z moimi 

obawami? Zostafy szybko rozwiane! 
Okazuje si? bowiem, ze Windows 98 

doskonale radzi sobie z obsfugq 

j?zykow obcych. Nie bylo zadnego 

problemu przy uzywaniu polskich liter 
zarowno w Wordzie, Excel'u, jak i w 
samym Windowsie. System nie 

sprawiaf ktopotow nawet wtedy gdy 

angielskie Briefcase Caktowka], 

zmieniiem na bardziej swojsko 

brzmiqce: chrzqszczowka. Podobne, 

przyjacielskie nastawienie spotkatem w 
Notatniku. Tutaj nowosciq byla 

dodatkowo mozliwosc ladowania 

dowolnej czcionki domyslnej. Jako 

dowod na to, ze nowy Windows okazal 

si? dobrym lingwistq niech b?dzie fakt, 

ze tekst ten powstal w 100% pod 

kontrolq wtasnie tego systemu! 

Defraementacja: oilcisk Intelea! 
W menu nowego Defraga rzuca si? w 

oczy znaczek Intela i podpis: "Intel 

Application Launch Accelerator". Co 

ciekawe, pliki rzeczywiscie sq 

defragmentowane szybciej niz u 
swojego poprzednika! Ucieszy to 

zapewne tych, ktorzy rzadko 

przeprowadzali porzqdki na swoich 

dyskach. Jednak oprocz szybkosci 

dzialania w "starym" dobrym Defragu 

nic si? nie zmienilo. Szkoda, bo mozna 

bylo przeciez choc troch? poprawic 

schemat ustawiania plikow, ot 

chociazby tak jak robi to Speed Disk w 
Norton Utilities 3. 

Nizywain sip 98-Windows 98! 

Jak napisal nam w liscie jeden z 

naszych czytelnikow, teoria spiskowa 

dziejow glosi ponoc, ze Bill Gates nie 
spocznie, dopoki we wszystkich 

komputerach na Ziemi nie b?dzie 

zainstalowany system Windows. 
Wszystko dlatego, ze Gates jest 

jakoby kosmitq i w ten sposob chce 

doprowadzic do zaglady ludzkosci. 

Pozwolic mu na to ma stworzony przez 

niego system, ktory w odpowiednim 
momencie da Billowi niesamowitq 

wladz?. Jezeli jest to prawdq, szef 

Microsoftu jest juz bardzo blisko 

swojego celu. Windows 98 jest 
znacznie lepszy od swojego 

poprzednika. Testy wykazaly, ze 

system, ktory dostaniemy do rqkjest 

stabilny i bezpieczny. W wielu 

przypadkach poprawiono takze jego 

szybkosc. To czyni z naszego bohatera 
niemal pewnego kandydata do zakupu 
przez wi?kszosc uzytkownikow 

pecetow. Jednoczesnie kampania 

producentdw oprogramowania, ktora 
ma na celu tworzenie programow tylko 
"na okna" lub NT nie pozostawia 

zfudzen co do losow DOS-a. Ukochany 

przez wiele osob produkt minionego 

dziesi?ciolecia odchodzi po prostu do 

lamusa. Im szybciej to zrozumiemy, 

tym lepiej dla nas. Przy takim rozwoju 

sytuacji, Windows zdaje si? nie miec 

przeciwnika na softwarowym rynku. 

Owszem jest jeszcze NT, ale dla nikogo 
nie jest tajemnicq, ze zapewne na 

przelomie wiekow "blizniacze" systemy 
zjednoczq si? pod wspdlnq nazwq, 

skupiajqc tym samym pod jednq 

banderq wszystkich swoich 

dotychczasowych uzytkownikow. 

Oczywiscie, ktos moze powiedziec, ze 

sq jeszcze inne systemy komputerowe 

- lepsze, ale to tak, jakby mdwic, ze 
istniejq na swiecie rozne waluty, 

mocniejsze niz Dolar Amerykadski, ale 

gdy pojawia si? kryzysowa sytuacja, 

kazdy liczy tylko na zielone. Windows 

98 nie jest produktem doskonalym, ale 
nic nie jest doskonale. Zapewne do 

momentu ukazania si? finalnej wersji 

[prawdopodobnie w drugim kwartale 

tego roku], troch? si? jeszcze w 

"okienkach" zmieni. Nie nalezy jednak 

oczekiwac cudow. To co zostafo juz 

zawarte w wersji Beta 3 i tak robi 

spore wrazenie. Reasumujqc: 

WINDOWSIE 98, PRZYBYWAJ! 
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Roznosci 

- czyli jak si^ nnajq. symulatory do rzeczywistosc 

mulatory z krwi i kosci 

zczerze przyznam, ze gdy 
poproszono mnie bym 
napisat o symulacjach 
najwierniej odtwarzaj?cych 

m H nzeczywiste wanunki lotu, 
bylem w kropce. I to wcale 
nie dlatego, ze mialem 

klopoty z wyborem. Takich programdw 
po prostu... nie ma! A przynajmniej nie 
na komputerki klasy PC konca drugiego 
tysiqclecia! Choc w ostatnich latach 
dokonal si? wielki post?p i pecety 
posiadaj?juz naprawd? duz? moc 
obliczeniowq, jest to wciqz za mato, by 
pokusic si? o odtworzenie prawdziwej 
symulacji lotu. Aby okreslic charakter 
przeplywu powietrza wokol samolotu w 
czasie rzeczywistym, potrzeba 
wieloprocesorowych stacji o olbrzymich 
mozliwosciach. A i tak stosuje si? wtedy 
spore uproszczenia, by zadanie bylo w 
ogole wykonalne. Dlatego tez przy 
projektowaniu samolotow oczywiscie 
wykorzystuje si? komputery, ale ich 
obliczenia weryfikuje si? empirycznie w 
tunelach aerodynamicznych, a pozniej w 
dlugich cyklflch lotdw prdbnych, 
Rozpstrujqc wi?c wspdlczesne 
symulacje od strony fizyki, prezentujq 
si? one marnie, Nie mozna jednak met o 
to do producentdw specjalnych 
pretensji, To nie ich wina, ze nasze 
komputery s? takie. a nie inne, poza 
tym, kto z was chcialby cwiczyd 
miesiqcami sam? technik? pilotazu, 
zamiast zestrzeliwac kolejne dziesiqtki 
MiG-ow? M?czyc si? godzinami, zeby 
wystartowac i utrzymac lot po prostej? 

Z tego powodu konieczne s? pewne 
uproszczenia - produkt musi wszakze 
zaistniec na mocno przepetnionym 
rynku, a Ty, Czytelniku masz wydad na 
niego ci?zko zaoszcz?dzone pieniqdze. 
Dlatego udoskonala si? to, co 
najatrakcyjniejsze - opraw? graficznq. I 
ona faktycznie zbliza si? do 
doskonatosci, prezentuj?c si? bardzo 
realistycznie. Pami?tajcie jednak, ze im 
jest ona lepsza, tym realizm samego 
lotu gorszy - cos za cos! Obrobka setek 

tysi?cy wielobokow, 
wzbogaconych teksturami, 
cieniowaniem to - pomimo 
zastosowania coraz lepszych 
akceleratorow - bardzo 
czasochlonne zaj?cie. W 
najlepszych symulacjach te 
proporcje powinny bye 
odpowiednio wywazone. Osobiscie 
wol?, gdy grafika jest nawet nieco 
gorsza, ale samolot zachowuje si? 
w miar? prawidlowo. 

Nast?pna kwestia dotyezy akcesoriow 
stuzqcych do sterowania. Wbrew 
pozorom jest ona bardzo istotna. 
Program, nawet najlepszy, straci 
nieslychanie duzo, gdy do gry uzyjemy 
ordynarnej klawiatury. Aby uzyskad 
maksymalny realizm, powinniSmy miec 
przed sobq dobry, analogowy joystic 
todpowiednik lotek \ steru gi?bokodc 
pedaly (ster kierunRu) oraz 
przepustnic? lcz?sta w peine j obudowie 
z joystickiemJ. 0 wyfelezkach takich 
helmy VR czy cale tab lice i przyrzqdami 
nie b?d? wspominal, gdyz s? cenowo 
niedost?pne dla przeci?tnego graezb tea 
te kilka tysi?cy ztociszy mozna by 
wyszkolic si? w aeroklubi&do licencji 
pilota samolotu turystycznegoO. 

Jakie symulatory spelni? te kryteria? | 
light* 

Simulator, oslawiony juz produkt 
Jednym z moich ulubionych jest Flight 

Microsoftu, rozwijeny od ponadJjOlBE. 
Nie jest on zbyt popularny, gdyz riie 
polega na zaliczaniu kolejnych'misji 
bojowych, strzelanlu do wszystkiego, na 
pojawi si? w ceEowrlku, ate na zwyklym 
lataniu zwykiymi samolotamL No* moze 
nie tak do kortca zwykiymi, Boeing 73? 
to nie to samo co spacerbwa Cessna, 
Jego podstawowe zaiaty to: caBffflPS 
dowolnoSd post?powania - mozna lecied 
gdzie si? chce i ile st? chce, podziwiajqc 
autentyezne wideki, Program jest 
calkowicie konfigurowalny - mozna 
wybrad kilka typdw samolottiw, ktdre 
rdzniq si? nie tylko wyglqdem kokpitu. 
ale i charakterystykami lotnymi. Jezelt 
komuS byloby ich malo, to w fnternecie 
mozna bez problemu znalezd dziesiqtki 
najrOzniejszych maszym od szybowetiw 
poczynejqc, na zwiadowczym Ll-2 
koriczqo. Na duiy plus zafiezyd trzeha 
mDzltwofid okre&lania werunkdw 
atmosferycznych - o ile przy braku 
wiatru i dobrej widzialnodci Iqdowanie 
nie nastr?cza trudnosci, to mgla, 

turbulencja czy silny, boezny wiatr 
czyni? je nie lada wyzwaniem. Innym 
pozytywnym aspektem s? pomoce 
radionawigacyjne, takie jak radiolatarnie 
czy sciezki ILS do Iqdowania, autorzy 
zadbali nawet o autentyezne 
cz?stotliwo£ri VQFTdw. Jest to jeden i 
niewielu programdw, w ktdrym dosyd 
dobrze zaimplementqwane sq urzqdzenia 
mechanizaeji plata, takie jak klapy czy 
spoilery. Grafika, juz od wersji 5.0, 
prezentuje si? bardzo dobrze - 
szczegdlnie ladne s? tekstury lotnisk - w 
nocy dwiatfa pasdw startowycb 
wygtqdajq wr?cz niesemowicie. Te zalety 
skladajti si? na mojn jednoznaezng opini? 
- jest to najlepsza obecnie symulacje 
sluzgea do fatania "rakreacyjnegG'1 

A co i jaMem 'wpjskowym'’ ? Tu 
sytuaoja prezentoje st? zgola msezej. 0 
ile nie ma problemu i dost?pem do 
szybtMcfe i.maiych, sportowych 
samplotdw, tak najnowszo my^tiwee 
obj?te;siw duzym tjfelu tajemnic^ 
Symulacje takje jok wspomniany Flight 
-n -viator mozna wi?c ocenic relatywnie 

w^stlie ptusy t 
|R||Bfprogramu - na takich 
jSmolotach lata si? przeciez codziennie. 
Natomiast weryfikaeja symulacji maszyn 
wojskowych jest w gruncie rzeezy 
niemozliwa. Na takim YF-22 lata w 
rzeczywistosci nie wi?cej niz kilku 
pilotow na calym swiecie! Jak wr?c 
mozna stworzyd reallstycznq symulacj? 
takiego samolotu? Na dodatek takE 
produkt jast w stanle ocenid tylko ta 
garstka Eudit majgca i nim kontakt. Gry 
tworzone sq wi?c na zosadzie TprzecEez i 
tak nikt nie wie* jak to lata". I jest to w 
100% prawda, Nie zauwazyliscie, ze w 
symulacjach Spitfire zachowuje si? 
praktyeznie tak samo jak nowoczaany F- 
14? Odrdznid je mozna tylko po 
wyglqdzie, a na pewno nse po 
charekterystykach aerodynamicznych. 
Spregnionych autentyeznyoh wrazeh 

lotniczych pragn? tym 
samym ostrzec - te gry to 

zwykle strzelanki, z realizmem nie 
maj? zbyt wiele wspolnego. Jedyny 
znany mi wyjqtek, gra, ktor? niegdys 
lubilem, to Falcon 3.0. Obecnie jego 
grafika uchodzi za beznadziejnq, ale 
model lotu mial przynajmniej cos 
wspolnego z rzeczywistosci?, choc czy 
prawdziwy F-16 tak si? zachowuje, 
trudno powiedziec. Na jego plus nalezy 
zaliezye, niecz?ste wowczas, uzyeie 
koprocesora do zaawansowanych 
obliczen - to swiadezy o dbalosci 
autorow o produkt. 

Istnieje jeszcze kilka programow 
godnych polecenia, ale s? to wytwory 
dose wyspeejalizowane, tworzone przez 
fachowcow dla prawdziwych pilotow. 
Przykladem jest The Soaring Simultor - 
dzielo dw6ch niemieckich fizykow, 
specjalistow od aerodynamiki i 
jednoczesnie pilotdw szybowcowych 
(wersja demonstracyjna dost?pna tylko 
pod adresem internetowym http:// 
www.aol.com/umildeJ. Jest to nic 
innego, jak porzqdna symulacja lotu 
szybowca. Chcialbym zwrdcib Wasz? 
uwag? na ten produkt, gdyz 
zdecydowanie najlepiej oddaje wrazenia z 
prawdziwego lotu. Brak mu moze 
charakterystyezn^go swistu powietrza 
wokol kadluba czy turbulence 
wciskajqcej w siedzenie lub Aijycajqcej 
i kabiny, ale zgsdzam si? w pefnVz 
autorami, ie wiqkszego reaiizm0|<a 
pececie oslqgnqd si? nie da. 
gr?p stworzonq przez dwojk? *My 
ludzi, traktowad jako pewnego rodzaju 
wzdr i wzg!?dem niej oceniac to, co 
wydaiq oibrzymie koncerny branzy 
kompifflcowej, 

A jezeUlizukaQie niezapomnianych 
wrazed t pfSi^|ziwego lotu - pdjdzcie do 
najblizszego aeroklubu - tarn, za 
niewlelk? oplstq b?dzieuie mogli 
naoeznie przekonad sfeje nie warto 
godzinami siedzied przed femputerem i 
ciessyd si? z kolejnych, wirtmltych 
zwyctew. Autentyezne zeglowanie u 
podstaV^ chmur jest warte znscznfe 
wi?cej. m 

^"“'Autor jest studentem (na 
specjalnodci - lotnictwoJ. Posiadacz 
licencji pilota szybowcowego i 
samolotu turystyeznego. Lata od 3 
lat w Aeroklubie Rzeszowskim i ma 
na koncie okolo 200 wylatanych 
godzin. Lubi tez gry komputerowe 
(jakie - nietrudno zgadnqbJ***** 
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Film 

ogniowej. Kazda p ~ 
scena i kazdy moans 

zostaje postawiony w 
krzyzowy ogien ?'S 
pytah D!a Cartera ^ ^,1 
najistotniejsze jest 
utrzymaniG napipcia, L-—— 

zastanawia si? wipe wspdlme z ekipq, 
jakie bpdq reakcje widza. Aby wymazac 
znajornoSG lego, co ztfarzy sr? w 
chwifpm. po fduczowym ujpcsu musr 
osiggngc wysoki stopieri 
transcendency 

cyrku dziwnlqgow, gdy Mulder i Scully 
odrialazl zabojep w mul.ancie 
symbiotyezme stopionym ze swomi 
ludzkim bratem blizmakiem In byl 
prawdziwy cyrk i prawdziwi lud/ie 
ekspDnaty Ponoc ow znaiiiienriy fakir 
byl zdziwiony. gdy Scully polknpla 
zyweejo karalucha stale si? l,n pozmei 
legendq samp w sobie 

Po obgadaniu ogolnej wizji przychodzi 
czas na sprawy techmczne - chociaz 
tego me widac, kazdy odemek to stos 
piptrz^cyjh si? problemow. Powaznym 
probfemefl! bylo jak czasowo uspic 
bialego bizufia-,oNbzu|g si?, ze prawo 
stanowe ns to me zezwala. z czego j 
wczesmej me jNfawal sobie sprawy 
scenarzysta. iDrugq kwestig, ktorg 
trzeba wczesmej wyjasnic jest budzet 
kazdego odcinka. Milion dolarow nie 
jest w worunkach amerykadskich takq 
wieikg kwotq, nalezy wipe dzialac 
ostroznie i zamiary mierzyc 
mozlrwosciami Szczegolnie kosztowne 
sq^efekty specjalne. Carter 

rntdfentme korzysta z tych pimEprjzy 
din niego liczy $sp jaka£c i nastrdj a me 
ilosc efektdw. Czasem pozwala sobie na 
chwil? szalenstwa. W odcinku End 
Game przez gruby loci przebija si? wieza 
lodzi podwodnej. W takiej scenern iria 
miejsce konfrontaeja Muldera z 
terminatorem obcych Carter me liczy 
si? z kosztami i znaezme wdwczas 
przekraeza budzet, 

Duzo mozna byloby jeszc/e mnwic na 
| temat kulisdw powstawama filmu 
oDoskonaly efekt jaki otr/ymujemy na 

ekranie nie jest pr/ypadknwy To po 
prostu wynik znakmmte| wspolpracy 
zespolu oraz natchmenia, ktdry 
mewqtpliwie obdarzony jest. Clint 
Carter. Jednym z jegu meusLajqnych 
dylematdw jest, rnotyw potencjalnegcj 
zwiqzku erntyeznego mi?dzy parq 
bohaterdw Carter twierdzi, ze 
wprowadzeme go do filmu znijnowalohy 
label?. Sgdzi on, ze isLnmjgee nopi?cie i 
boy at a wyobrazma widza wystarezq, by 
jeszcze bardziej wzmucmc maynety/fii 
serialu KLo wie, co b?dzie jeririak w 
przyszlosci? Duchovriy i Anderson 
prezentujg dose potJubne poylgdy C/y 
mozeiriy wi?c oczekiwac Czeyos wi?cej 
ponad subtelne sceriy wi?zi rrii?dzy 
Mu I derem i Scully Rozsgdek kaze 
myslec, ze owszem, nawet jesli Cartel 
podc/as konfereucji prasowej deklani|e, 
ze stame si? to dopiem wtody gdy 
"pieklo wystyrjme* Bye rnoze r*b£ si? 
wyj asm w Cz w arty Hi mfo rife ,1 mid. 
do piece n rnajgeej pnwslab ui ze 
komputfiPowej 

PlOTR LASOKl Efekt, ktdry widzimy na ekranach, 
lest rezulintern katorzniczei 
pracy - doprowadzania kazdego 
odcinka do pedekcjc Chad kazdn 

scena przeladowana jest pozornie nic 
nie znaezgeymi symbolami, Carter i 
jego zespol muszg dbac, by wszystko 
bylo do siebie idealnie dopasowane. Od 
czasu zatwierdzenia Archiwow jako 
serialu kultowego znalazly si? one 
jednoczesnie pod lupg osobnikow 
analizujgcych i delektujgcych si? 
kazdym szczegolem. Na Internecie 
istnieje nawet cala lista bl?dow 
odnalezionych w serialu. Zazwyczaj s^ 
one bezpodstawne lub dotyezg faktdw 
specjalistycznych Przykladowo w 
odcinku Excelsius Dei rozgrywajgeym 
si? w domu starcow lekarz podaje 
chorym lek deprenyl, ktdry jak mowi 
zwipksza poziom acetylocholiny w 
mozgu Naprawd? zwi?ksza on poziom 
innego neurotransmittera, ale kogo to 
obehodze Z kolei w innym odcinku mala 
dziewezynka trzyma w r?ku lody z 
trzema galkami, a w nast?pnym uj?ciu 
z mnej kamery galki sg tylko dwie. Z 
pDkaznego archiwum blpdbw niewiele 
jest istotnych Odnalezienie tak 

drobnych szczegoldw swiadezy jednak o 
wielkim skupieniu z jakim pokolenie X 
Files oglgda film. Jedna z wi?kszych 
dyskusji fanow miala na celu ustalenie 
czy tajne rzgdowe dane zapisane na 
zabezpieczonej kasecie DAT dalo si? 
jakos skopiowac. Niektorzy proponowali 
filmowanie danych wprost z ekranu 
komputera, inm chcieli to zrobid pr&z 
jakis interfejs - Scully miala chyha 
lepszy pomysl. 

Drobne wpadki i dyskusyjne blpoyfsq 
niezym w pordwnaniu z utkanqY 
domyslow fabulg Archiwow. Skqd 
Carter i inni scenarzysci biorg swoje 
pomysly? Nie muszg w tym celu 
odwiedzac FBI, gdyz majg wlasne 
archiwum mevyyjasnionych i 
paranormalnych historic W ekipie 
filmowej funkcjonuje nawet pracowmk 
w randzB dqradey spet^a Inego Mary 
AsLarJciunan psiads w swOim zbiorze 
literature na temat zjawisk 
paranormalnych, wirusdw, mutantdw 
oraz afer rzgdowych takich jak 
eksperyrnent filadelfijski lub incydent w 
Roswell Carter cz?sto jg odwiedza w 
celu konfrontaeji wlasnych pomystdw z 
fektarm / pogrameza nadjjj 

Biuru Cbrisa Cart era ^fewypelnione 
po br-zegi gadzetarm i filmirpn^terami, 
actykularrn z pi*asy * typfflwy wystroj 
pr-acowni alchemfka 21 wiekg, Na stole 
stm tajemmeza papierowa tiorba 
zfJVvieraJgca prezeft od jednego |e 
scenarTystow Wtwnatrz wnjdujfe si? 
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chard Ganiot on-line 
My v Britan. Gncze zaiijajt mczy. 

Byt itli prtnrtw i priMeiy z iriy 

Tikis Ik h K iPilieei'. A jeluk w 

pradtpi Ttadwie kilki aksiycy H 
mu atttaii llltin Oiliie tali lit 

mwiziwya iiMB Hi wiili lysiicy 

Tltiytf pnyfU gnczy. Ti kyli kilki 

ttqtttolW Hi id krill. Bti 

RiEtDH'l Garten. Ji|i Wysikitt Lirl 

BFilisJi. W ty» wywiadzie - 

pwiipmifcinp Hi nizin niizym 

' wsmwiiE > swych proMitack z 

pMiflyg!, i takze zlnlzi czfjc swyck 

yliDlWBamyaloP. 
' BRENDA GARNEAU 

CD-ACTION: Richard, wiele z pytari 
jakie chciatabym ci zadac, to rzeezy, 
ktore chc? wiedziec gracze. Jako, ze 
same jestem pa tej same) co ty stronie 
wydawniczei barykady, potrafi? 

^rozumieC Midno&i, jakie ni&odl?cznie 
towarzysz? kazdej probie stworzenia 
czegos ogromnego, ale nie wiem, czy 
gracze tez nie chcieliby dowiedziec si? 
wtasnie tego. Czy zgodzisz si? wi?c, 
bydmy wspomnieli takze o problemach? 

Richard Garriott CRG): Tak, cokolwiek 
mialoby to oznaczac. To moze bye 
nawet interesuj?ce. 

CD-ACTION: Zatem - wygl?da na to, ze 
nie wszystko uklada si? pomyslnie w 
’onlinowym’ wirtualnym swiecie. 
Istotnym, cho6 dodd komieznym 
dowodem na to, jest fakt, ze w tym 
pierwszym wirtualnym Swiecie rrtialeS 
swoj pierwszy wirtualny bunt - ttum 
postaci zebranych w twoim zamku 
pijanych i nagich.,. 

RG: [smiechl Wiesz, ciekawe, ze 
wszyscy o tym wiedz?. Mam nadziej? 
jednak, ze prasa nie traktuje tego 
zupelnie powaznie. Podobnie zreszt? jak 
gracze, ktorzy to zrobili. ZaS sam fakt 
wyst?pienia wirtualnego buntu w 
wirtualnym swiecie jest dobry. Doszlo 
bowiem do niego w szesb tygodni od 
zaistnienia Ultimy. Te szesc tygodni jest 
bardzo wazne, gdyz ludziom 
zaoferowano jedynie 30 dni darmowej 
gry. Czyli - ci buntujacy si? byli 
zarazem tymi, ktorzy zadeklarowali 
ch?c dalszej gry. To ludzie ktorzy maj? 
cos do powiedzenia, gdyz zaptacili, by 
moc kontynuowac gr?. A zrobili to - po 
prostu - bardzo gtosno. Nie ma si? 
czemu dziwic, zgromadzilismy wszelakie 
typy ludzi w tym jedynym, tym samym 

witualnym swiecie, a przeciez kazdy z 
nich ma wlasny styl, swoj wlasny 
sposob na gr?. W Ultimie Online 
staramy si? zapewnic zroznicowanie 
sposobow grania i - zupelnie jak w 
realnym zyciu - prdbujemy ustanawiac 
prawa, ktore nie ograniczaj? wolnosci 
ludzi, ale chroniq jednych ludzi przed 
innymi. Wtasnie zabijanie si? gr-aezy 
nawzajem jest jednym z najwi?kszych 
problemow gry. To jest tak, jak w 
calym spektrum innych gier 
multiplayer. I co z tym zrobic? Zmiana 
w grze, by zlikwidowac ten problem 
bytaby bardzo prosta - wystarczyloby 
wyt?czyc zdolnosc postaci do 
atakowania innych graezy. To naprawd? 
malenka zmiana kodu - doslownie 
jednego bitu sposrod milionow tysi?cy 
skladaj?cych si? na gr?. Jednak to 
mogloby zbyt dramatyeznie zmniejszyc 
catosc doswiadezen ptyngcych z gry. A 
z drugiej strony s? ludzie, ktorych 
wypowiedzi wymownie swiadez? o tym, 
ze jest to zle: "Czlowieku, jestem 
mtod? postaci?. Dopiero co zacz?tem. 
Bytoby milo “wgrac si?” zanim przyjdzie 
ktos, kto mnie st?d wywali." Jak 
widzisz - niezwykle trudno jest znalezc 
zloty srodek pomi?dzy maksymaln? 
liczb? doswiadezenia, a zarazem 
zapewnieniem wiarygodnego 
bezpieczenstwa pocz?tkuj?cym. 
Dlatego tez przede wszystkim b?dziemy 
starac si? uezye ludzi, jak grad. 

CD-ACTION: Uczyc? Jak to rozumiesz? 

RG: Przyktadowo, cz?sto napotykamy 
ludzi, ktorzy zaczynaj? gr?, wprost z 
miasta udaj? si? do lochow i tarn daj? 
si? zabic. Tak wlasnie wygl?da ich zycie 
z perspektywy tworcy. Dlatego tez, co 
jest wazne rdwniez dla nas, musimy 
udwiadamiad graezy, ze jesli tylko 
pojawi si? na 'ztych ziemiach’, musi 
liczyd si? z tym, ze b?dzie atakowany. 
Wskazowka: nie idz tarn, dopoki nie 
b?dziesz gotowy, by tarn zyc. Nasz? 
rol? jednak nie jest zapobieganie 
zmasakrowaniu ludzi, ktorzy weszli na 
'zle ziemie'. Jest ni? poinformowac 
graeza, co moze si? zdarzye. Dlatego 
tez dodajemy rozne rzeezy. Jedn? z 
nich jest wiadomosc, jaka pojawia si? w 
momencie gdy odwiedzasz lub 
opuszczasz chroniony obszar miejski. 
Brzmi ona, "Znalazles si? na obszarze 
chronionym przez straz Lorda Britisha" 
lub "Opuszczasz obszar znajdujgcy si? 
pod opiek? strazy Lorda Britisha”. A 
jednak zdarzaj? si? przypadki takich 
ludzi, jak ci, ktorzy zasilili ten stynny 
“pijano-nagi" bunt. Sam bowiem 
tworca tego zgromadzenia przybyl, by 
powiedziec, jak bardzo drazni go fakt, 
ze dodajemy rozne rzeezy, jeszcze 
przed usuni?ciem wszystkich 'bugow1. 
Obok nich jednak, w tym samym 
pomieszczeniu, na tym samym zebraniu 

byla duza grupa ludzi wrzeszczgcych 
cos dokladnie przeciwnego. Krzyczeli 
oni, "Chodz? plotki o nowej rzeezy od 
pogody. Slyszelismy o nowych 
sposobach walki. Slyszelismy o tym 
wszystkim. Gdzie to jest? Gdzie jest 
wszystko, co obiecaliscie? Gdzie s? te 
wszystkie dodatki.” Na tym samym 
zgromadzeniu! Zreszt? kiedykolwiek 
tyko cos zostaje ogloszone, zbierajg si? 
tlumy ciekawych. A jesli idzie o "to 
zebranie": nie wyst?pilem na nim jako 
Lord British, poniewaz nie chcialem 
powi?kszac liezby tlumow, ale bylem 
tarn. Za nic nie opuscitbym tak 
zabawnego wydarzenia. Zreszt? - oni 
zebrali si? na zewn?trz. To my 
poslalismy Blackthorn’s, by krzycz?c 
"Chaos rzqdzi! Chaos rzgdzi!" 
pootwieral na osciez bramy mojego 
zamku. Dlatego tez zebrani mogli zrobic 
sobie party w sali tronowej/ 
Uczynilismy to, by rozbawic i zarazem 
dac nowe doswiadezenia wszystkim tu 
zebranym graezom, 

CD-ACTION: Od czasu protestu, 
Richard, jakie rzeezy zmieniliscie bgdz 
dodaliscie do swiata gry? Innymi 
slowy: czy miat on jakies skutki? 

RG: Jednym z glownych problemow 
zbuntowanych jest to, ze istnieje wiele 
kwestii, ktorych Origin nie obj?t, 
Jakoby rdwniez nie sluchamy 
komentarzy graezy i dzialamy niejako 
ponad nimi. Twierdzenie, ze dzialamy 
wbrew ludziom jest kompletnie bl?dne. 
Zgadzam si? natomiast z tym, ze jest 
cate mnostwo takich nie uj?tych 
kwestii. W rzeczywistosci jednak 
niemal codziennie cos poprawiamy, 
kazdy zas zrobiony przez nas 'update' 
jest posyfany na nasz serwer. Zreszt? 
my notujemy, co juz zrobilismy, a nad 
czym powinnismy ciggle popracowac. 
Te najbardziej skomplikowane kwestie 
to ekonomia i szeroko uj?ta ekologia, 
co oznaeza rdwniez bezpieczenstwo 
podrozy graezy, ktorzy to gracze 
rownoczesnie poprzez zabijanie 
potworow wplywaj? na delikatn? 
rownowag? w tej materii. Powdd, dla 
ktorego to wszystko jest tak 
skomplikowane, jest bardzo prosty - 
podobnie dzieje si? w 
realnym swiecie. 
Podobnie - 
jakiegokolwiek systemu 
praw nie zbudujesz, 
zawsze znajdzie si? 
ktos, kto wymysli, jak je 
wykorzystac. Ludzie tak 
czyniqcy zyj? zgodnie z 
liter? prawa, ale lami? 
jego ducha. Tak jest w 
realnym swiecie, ale - 
co wi?cej: to si? 
sprawdza rdwniez w 
swiecie wirtualnym. Co 

Ultima 

zas za tym idzie: za kazdym razem, gdy 
wprowadzamy rzecz now? lub 
poprawiamy 'buga' nieuchronnie ktos 
znajdzie sposob, by to wykorzystac. 
Przykladowo: dowiedzielismy si?, w jaki 
sposob niektorzy ludzie stall si? bardzo 
zamozni. Otoz powtarzali oni prosty 
schemat: w lesie scinali drzewa i 
przerabiali je na rozmaite przedmioty 
typu skrzynie i kufry. Nast?pnie wwozili 
je do miasta, z powrotem rozszczepiali 
je na surowe drewniane dechy i tak 
zdobyte drewno sprzedawali. Wtym 
przypadku istotna jest znajomosc detail 
dzialania systemu ekonomieznego 
Britannii. My bowiem z gory 
ustalilismy, jaki dochod moze bye 
osi?gni?ty z lasow. Totez kiedy 
odkrylismy ten sposob, powiedzielismy: 
"Oho - co jak co, ale t? luk? w 
systemie musimy zatatac". Zrobilismy 
to a nast?pnie pomyslelismy o ludziach, 
ktorzy w ten sposob dzialali i 
wyobrazali sobie, ze naprawd? zasluzyli 
na te pieni?dze. Oni bowiem - mimo 
wszystko - dzialali zgodnie z prawem. 
To przypomina dawny przemysl 
paliwowy czy monopolistow. Oczywiscie 
mozesz natworzyc praw , ktore 
zniszcz? monopole, ale tak naprawd? 
nie mozesz ode’brac ludziom pieni?dzy, 
ktore zarobili. Zreszt? - to jest jedynie 
sposob, w jaki naprawiamy rzeezy 
niewlasciwe, Niestety znaeznie 
trudniejsz? kwesti? jest taki sposob 
poprawiania, byznalazl on aprobat? 
ludzi, Czasami tez chc?c poprawic 
jednego 'buga', nieswiadomie tworzymy 
innego. Tak bylo chociazby w przypadku 
"wskanika renomy". Ludzie znalezli 
sposob, by moc ograbiac innych i nie 
bye ‘niehonorowym1. My natomiast od 
pocz?tku chcielismy, by tak bylo. Kiedy 

Numer 04/98 



105 Wywiad 

zas wypuscilidmy 'update' utrudniajgcy 
stawanie si? osobg ‘karygodng’ bez 
stawania si? stawnym, odkrylismy, ze 
ludzie znalezli sposob, by "odwracac" 
swoj wskaznik popularnosci. I to nawet 
mimo tego, ze 'update' ten byt 
przetestowany w naszym scenariuszu 
testowym przez 250 osdb, czyli liczb? 
zwykle nominalng. Poprzez usuni?cie 
jednego problemu - mimo 
drobiazgowych testow - 
wprowadzilismy inny, obecnie 
nierozwigzywalny do czasu dokfadnego 
przesluchania podejrzenej osoby. 
Niestety nie znamy tez sposobu, by 
wiedziec, kogo na t? "audiencj?" 
zapraszac. Z tego wynika rowniez inny 
problem. Istniejg ludzie, ktorzy 
wczesniej byli dobrzy bgdz zli, a ktorzy 
nagle ujawniajg si? jako swoje 
charakterologiczne przeciwienstwo! Tak 
wi?c 'mistrzowie gry' majg zabaw? z 
szukaniem i r?cznym naprawianiem 
'buga' dopoki nie zostanie on 
wykorzeniony. Nasuwa si? rowniez 
jeszcze jeden problem. Otoz ludzie 
zaczynajg wskazywac bl?dy tarn, gdzie 
ich nie ma, Dla przykfadu: w chwili gdy 
rozpocz?lo si? "przekrpcanie" 
wskaznika popularnosci ludzie zacz?li 
si? slusznie na to uskarzac. My nie 
poprawilismy istoty problemu, ale 
zaczplismy "prostowac" jego skutki u 
poszczegolnych osob, ktore uznalismy 
za dotkni?te skutkami ‘buga1. Grajgcy 
szybko poj?li fakt, ze jezeli sklamig i 
powiedzg, ze zostali "zarazeni", to 
'mistrz gry' moze odwrocic ich 
negatywng slaw? na pozytywng. Ot, 
chociazby wtedy, gdy naprawd? byli 
przykladowo: tchorzliwi. To pozwalafo 
im na start niejako "od nowa", z 
czystym kontem. Ostatecznie, kiedy 
tylko zorientowalismy si?, ze ludzie 
oszukujg i uzyskujg przewag? z faktu, 
ze my probujemy bye dobrzy i pomagac 
ludziom przy bl?dnych zachowaniach 
systemu, zaprzestalismy r?cznego 
poprawiania. To ciekawy problem do 
rozwigzania. My staramy si?, tak 
szybko jak to tylko mozliwe, zmieniac i 
poprawiac luki, jakie odnajdujg ludzie. 
Sgdzp, ze to bpdzie - dokladnie - 
"nigdy-nie-koriczgcy-sip-problem1’. 
Kazdg nowg rzecz, jakg wprowadzimy 
do gry, ktod b?dzie umial wykorzystac. 
Myslp, ze jedji ludzie bpdg chciec 
decydowad, czy chcg, czy tez nie chcg 
bye czpscig zyjgcego, oddychajgcego 
swiata z rownie zyjgcym, oddychajgcym 
systemem prawa - te prawa bpdg si? 
zmieniac wieeznie. Jezeli jednak nie 
bpdziemy chcieli zmieniac praw, nie 
bpdziemy moc wprowadzac nowych 
rzeezy. 

CD-ACTION: Niektdrzy mogg sgdzic, ze 
jest to taka niekoriezgea si? wersja 
beta i nie chciec za nig zapfacic. 

RG: Jednak, jak wiesz, to jest 
prawdziwa gra. Jezeli ludzie nie chcg 
bye czpscig zyjgcego, oddychajgcego 
swiata, gdzie stale pojawiajg si? nowe 
rzeezy, ktore tworzg 'bugi', ktore my 
probujemy usuwac, a oni w wyniku 
tego mogg stracic czpsc punktow czy . 
pienipdzy, ale w ktorym b?dg stale 

pojawiac si? nowe dodatki i wiele 
nowych sposobow zabawy... jezeli nie 
tego typu doswiadezen szukasz, to 
Ultima Online nie jest odpowiednia dla 
ciebie Nie jestesmy w stanie zrobic 
gry, jakiej wszyscy by sobie zyezyli. Nie 
jest mozliwe stworzenie zywego, 
oddychajgcego swiata, ktory bytby tak 
bezpieczny, jak zyczg sobie tego jedni, 

I tak niebezpieczny jak lubig inni, tak 
staly ekonomieznie jak tego chcg kolejni 
lub wlasnie peten luk, jak domagajg si? 
jeszcze inni. To niemozliwe. Wczesnie 
zresztg powiedzielismy sobie: "No coz, 
Ultima Online stanowi zupelnie nowy 
typ gier. Cos takiego, co nie istniato 

I Jeszcze na rynku." Dlatego tez nie 
wiedzielismy za bardzo, jakie problemy 
przyjdzie nam rozwigzywac jako 
pierwsze, tak jak graeze nie wiedzg 
dokladnie jakie priorytety postawic 
swojej grze. Ale stworzylismy ten w 
pelni zyjgcy, oddychajgcy swiat zwany 
Ultimg Online. I wyglgda na to, ze jest 
miejsce nacechowane nieodpartym 
magnetyzmem: wielu graezy chce w 
nim zyc, jest to rowniez najszybciej 
sprzedajgca si? gra w historii 
Electronic Arts i wreszeie - co jest 
zdecydowanie najwazniejsze - ze 
ogromna wipkszosc ludzi, ktorzy 
podpisali umowy, podpisala je na 
znaezne ilosci czasu gry. 
Przekroczylismy juz 30-dniowg granic? 
a jednym z pierwszych nasuwajgcych 
si? pytan bylo oczywiscie: jak wielu 
ludzi zdecyduje si? pozostac, a jak wielu 
powie: "Och, jestem tym zmpezony. 
Poszukam czegos innego." Pozostala 
zdecydowana wipkszosc, czego 
naprawd? nie oczekiwalismy. Nawet 
dlugo przed terminem wydania, 
spodziewalismy si? miec, jak my to 
nazywamy "mlyn”, gdzie bpdziemy 
wprawdzie zyskiwac nowych graezy, ale 
rowniez zarazem tracic starych. 
Tymczasem mamy bardzo niewielki 
mlyn. Wipkszosc ludzi podpisuje umowy 
dlugoterminowe. 

CD-ACTION: W czym tkwi haezyk 
utrzymujgcy ludzi przy jednej grze przez 
dlugie miesigee? 

RG: To naprawd? interesujgca kwestia. 
To jeden z powodow, dla ktdrych 
poswipcilismy konieeznose dodawania 
weigz nowych rzeezy, nawet mimo 
tego, ze czpsto tworzg one 'bugi'. 
Ultima Online jest calkiem odmienna od 
innych gier. Kiedy ja gram w wipkszosc 
gier, gram w nie od 10-ciu do 40-tu 
godzin, dopoki nie pojm? ich istoty, nie 
poznam postaci, nie zobaez? tego, co 
jest do zobaezenia. Rzadko zdarza si?, 
bym aktualnie konezyl gry. Wlasciwie 
to w ogole niewiele gier w swoim zyciu 
ukonczylem. Sgdzp, ze kluezem do 
tego, ze Ultima stale jest ngegeym 
miejscem, jest zapewnienie 
swiadomosci wszystkich grajgcych, ze 
swiat ten ciggle si? zmienia poprzez 
dodawanie do niego coraz to nowych 
rzeezy. Sgdzp, ze gdybysmy zaprzestali 
dodawania weigz nowych rzeezy, ludzie 
mogliby popasc w schematy 
prowadzgee do stagnaeji. Dlatego 
musimy dodawac kolejne 'questy', 

kolejne drobiazgi i kolejne postacie, by 
uczestniczyly w zyciu graezy w ciggu 
najblizszego roku. I bpdziemy robic to 
dopoty, dopoki nie bpdziemy miec 
kolejnego w pelni gotowego swiata. 

CD-ACTION: Czy nie uwazasz zatem, ze 
stales si? ofiarg wlasnego sukcesu? A 
te wszystkie "lagi", opdznienia, 
niedobor potworow, graeze zabijajgcy 
graezy. Czy nie jest to skutkiem zbyt 
wielkiej ilosci 'graezy w stosunku do 
powierzchni swiata? 

RG: Coz, biorge pod uwag? niemoznosc 
zrobienia sobie wakaeji, na pewno 
jestesmy ofiarami wlasnego sukcesu. A 
rzeezy, ktore wymienilas. Nie, 
naprawd? nie sgdzp, by win? za nie 
ponosila zbyt duza ilosc graezy. Ot 
chociazby przykladowo problem 
'lagow'. Poczgtkowo, jeszcze przed 
wypuszczeniem gry, w czasie beta 
testow lagi rzeczywiscie byly 
"tworzone" przez grp. Naszym celem 
bylo miec zarazem od 2000 do 3000 
ludzi w grze. Jednak, kiedy uzyskalismy 
500 procesor aktualnego serwera 
zostal przecigzony i wylgezyl sip. Czas 
uzyskania pakietu informaeji samej gry 
byl przydlugi. Jednak wlasnie po to sg 
beta testy i w momencie wypuszczania 
gry ten problem juz nie isnial. A lagi, o 
ktdrych mowig ludzie. Coz wielu nie 
widzi tego, ale w wipkszosci 
przypadkow lagi powstajgce w grze nie 
sg spowodowane, z jednym czy dwoma 
niewielkimi wyjgtkami, przez grp. To 
wina Internetu. Scislej, sg dwa centra 
Internetowe w Stanach Zjednoczonych, 
jedno na wschodnim, drugie na 
zachodnim wybrzezu. Praktycznie 
ealose przekazow komunikacyjnych idzie 
przez jeden z tych dwoch osrodkow. 
Ciekawe ze akurat w tygodniu 
nastppujgcym po wypuszczeniu Ultimy 
Online wschodni zaczgl miewac istotne 
problemy z transferem. To nie zdarzato 
si? czpsto, ale na nieszczpscie ealose 
naszyeh przekazow na Stany 
Zjednoczone idzie wlasnie przez ten na 
wschodnim wybrzezu. Gtowny 
przekaznik padl po kolejnym tygodniu, 
co spowodowalo, ze cafy wschod 
internetowy byl dramatyeznie 
osfabiony, W trzecim tygodniu dolozyli 
oni nowy przekaznik, Jednak nie dziafal 
on prawidlowo przez kolejne trzy 
tygodnie. Dlatego tez przez tydzien lub 
dwa, gra na wschodnim wybrzezu 
wyglgdala jakby wymagala powaznego 
'back-upu'. To jednak nie mialo z nig 
zwigzku. Jedynym przypadkiem, w 
ktorym lag daje si? zauwazyc z winy 
gry, zdarza si? wowczas, gdy ludzie 
robig cos w stylu tego "posiedzienia", 
buntu w moim zamku. Kiedy setki ludzi 
fizyeznie znajduje si? w tej samej 
przestrzeni, kiedy moze zobaezye 
innych na ekranie, zdarza si? to, co my 
nazywamy "lagiem wywolanym przez 
graezy". Graeze lagujg innych graezy, 
co sprawia, ze wszyscy przebywajgcy 
w tym samym rejonie odczuwajg 
skutki, Jednak dopoki graeze nie robig 
czegos takiego... obecnie w grach 
mozemy obserwowac wszelkie 
rozpiptosci gdziekolwiek by one nie byly 

i gra nie laguje sip, oczywiscie z 
wyjgtkiem tych rzadkich przypadkow, 
gdy ludzie decydujg si? celowo zrobic 
cos rownie zwariowanego jak to 
posiedzenie. Czyli, jedna z rzeezy, na 
ktore narzekajg, zostala stworzona 
przez nich. 

CD-ACTION: Jezeli Net jest tak 
nierzetelny jak mowisz, jezeli 
przekazniki si? wylgczajg to czy tak 
zlozona gra jak Ultima Online moze bye 
w peni uzytkowana? 

RG: Coz, oczywiscie kiedy zaczynalismy 
t? grp, sgdzilismy, ze wiemy co nieco o 
Internecie. Szybko jednak musielismy 
nauezye si? znaeznie wipcej! 
Przykladowo, nie wiem jak ty rozumiesz 
Internet, ale w nim ma miejsce i 
publiezna i prywatna wymiana 
informaeji. Niby nikt nie posiada 
Internetu na wlasnosc, ale ludzie 
posiadajg duze jego czpsci, na przyklad 
AT&T czy Sprint. Oni posiadajg te 
wielkie kanaly Igcznosci biegngee przez 
kraj. Kazdy, kto aktualnie surfuje w 
Internecie, wie, ze jest zwigzany z 
kirns, kto jest zwigzany jeszcze z kirns 
innym. Wysylasz pakiet, ktory dose 
przypadkowo krgzy dopoki nie osiggnie 
swego celu, Jak na razie zas Ultima 
jest publiezna. Dlatego tez nasze 
przekazy majg ten sam priorytet, co 
przekazy innych ludzi. Oczywiscie jest 
jeszcze rozwigzanie bardziej kosztowne, 
mianowicie dostpp prywatny i wlasnie 
to chcemy osiggngc w ostatecznosci. 
Dostppny jest on wowczas, gdy 
zawierasz osobny indywidualny 
kontrakt. Mowi si? "My chcemy 
pierwszenstwa. Chcemy miec 
zagwarantowane pierwszenstwo- 
obslugi-linii dla naszyeh przekazow". To 
oznaeza oczywiscie, ze nie jestes 
wipcej poddany problemom, jakie 
zdarzajg si? w Internecie, gdyz 
obejmujesz priorytet nad wszystkim 
innym. To jest bardziej zlozony i bardziej 
kosztowny schemat do ustalenia, ale 
przewyzsza wipkszosc rzeezy, jakie 
ludzie widzg w Internecie. 

CD-ACTION: Jak wyglgdajg twoje plany 
dotyezgee zakladania serwerbw w 
Europie? 

RG: Przede wszystkim musz? przyznac, 
ze ogolna liezba graezy, przy czym 
chodzi mi takze o naszyeh zamorskich 
graezy, przekroczyla nasze oczekiwania. 
To odnosi si? szczegolnie do Europy i 
Japonii. Oczywiscie kiedy mowi? 
Japonia, mam na mysli caly Daleki 
Wschod. Obecnie grajgcych w Ultim? 
Online mozna spotkac w kazdej strefie 
czasowej, w kazdym punkeie planety. 
No i wlasnie, jest problem koniecznosci 
zakladania serwerow zarowno w 
Europie jak i na Dalekim Wschodzie. 
Sgdzp jednak, ze pierwszy w kolejnosci 
bpdzie Daleki Wschod. Jest wipkszy 
pod wieloma wzglpdami i jest lepiej 
"pofgczony" niz Europa. Dlatego tez 
pojdzie on na pierwszy ogien. Europa 
bpdzie kolejna. 

tlumaczyl Jacek Smolinski 
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Wywiad 106 

6dy do mw\ redakcjl po raz holejny dotarty przesliczne "ohrazki" z gry READ, 
zapadla ostateczna decyzja o przeprowedzeniu wywiadu z twoncami tej gry. Wszystko 
liowiem przemawia za tym. ie dzigki REAH, dmiato bgdziemy mogli spojrzeC zachodnim 
kolegom w twacz. REAH, to gra, ktdra zostata napisana bez koaipleksdw i z rozmachem 
ala spotykaoyoi do tej pory na potskim rynku. Docanili to zagraniczni "lowcy" - 
pragraindw i juz teraz wladomo, ie premiera w Polsca potgczona bgdzie ze dwiatowg. 
Bra zpodzlla sig w Laboratorium Komputerowym Avalon z Rzeszowa, lirmy znanej na 
naezyni rynku mlpdzy innymi z produktu o wdzigcznej nazwie Rohho (Iza w oka sig 
krgclf). Jednak REAH to cod zupetnie innego... 

Robert Zatorski 

zagadek, a nie na ich wyszukiwanie. 
Zagadek jest mnostwo i o bardzo 
roznych stopniach trudnodci. W grze 
mamy duzq swobod? poruszania si?. 
Mozemy plynnie przemieszczad si? 
pomi?dzy setkami lokacji, a w kazdej z 
nich obnacac si? o peine 360 stopni. 

CD-Action: - Co zainspirowalo 
tworcow do stworzenia tej gry? 

LK Avalon: - Po prostu ch?6 zrobienia 
naprawd? dobrej gry, na dwiatowym 
poziomie, ktdra odniesie sukces 
komercyjny za granicq. Ta gra z 
zatozenia byla robiona z mydlq o 
rynkach zagranicznych, bowiem nawet 
bardzo duza sprzedaz w Polsce nie 
zwroci kosztow produkcji. Gldwnie 
dlatego cena gry w Polsce mogla 
zostad ustalona na bardzo 
umiarkowanym, jak na jej obj?tosd (6 
plyt CD] poziomie. Wynosic b?dzie 
tylko 159 zl. Po prostu gra musi 
"zarobid” za granicq. Majqc spore 
dodwiadczenie z poprzednio 
realizowanych projektdw, wiedzielidmy 
co i jak robic, aby uzyskac oczekiwany 
efekt w postaci gry, ktdra przyniesie 
nam zardwno 
satysfakcj?, jak i uczyni cale ogromne 
przedsi?wzi?cie oplacalnym. 

CD-Action: - Kto napisal muzyk? do 
REAH? 

LK Avalon: - Oprawa muzyczna zostala 
stworzona przez zespoly znane z 
polskiej sceny techno: Fading Colours, 
Mesmerisa, Gagarin 108. Muzyka jest 
bardzo klimatyczna i swietnie ilustruje 
akcj?. Sciezka dzwi?kowa gry zostanie 

Cd-Action: - Jakiego sprz?tu uzywali 
programidci do pracy bad grq? 

LK Avalon: - Gra powstawala 
calkowicie na komputerach PC. 
Przykladowe stanowisko pracy grafika 
to PI 66 wyposazone w 128 MB 
RAM. Do renderowania stuzyty dwa 
Pentium Pro 200 z 256 MB RAM. 
Cz?sc sprz?tu dostarczyla firma TCH. 

CD-Action: - Jak dlugo trwaly prace 
nad REAH? 

LK Avalon: - Prace rozpocz?lidmy we 
wrzedniu 1986 roku, a zakoriczylidmy 
w lutym 1998, a wi?c realizacja 
projektu trwala 18 miesi?cy. Jako 
porownanie przypomn? czas tworzenia 
Riven’a - 4 lata'. 

CD-Action: - Kiedy czytelnicy CD- 
Action b?dq mogli kupic gr?? 

LK Avalon: - Zarono termin premiery 
polskiej jak i swiatowej jest ten sam: 
1 kwietnia 1998 r. [i to nie jest 
bynajmniej zart.na Prima Aprilis). 
Nieco pdzniej wydana zostanie wersja 
na plycie DVD. Oprdcz polskiej wersji 
j?zykowej powstalo 6 innych, co 
pozwala sprzedawad REAH praktycznie 
w kazdym zakqtku dwiata. 

Cd-Action: lie kosztowala produkcja? 

LK Avalon: - Doktadnych danych nie 
mog? podad, ale budzet przekroczyl 
znacznie 100.000 USD. 

Cd-Action: - Co jak widac oplacilo si?! 
Dzi?kuj? za rozmow?. 

LK Avalon: - Dzi?kujemy i pozdrawiamy 
wszystkich czytelnikow CD-Action! 

Robert Zatorski (CD-ActionJ: - Jak 
liczny zespol brat udzial w pracach nad 
grq? 

Tomasz Pazdan (LK Avalon]: - Trzon 
zespolu tworzylo 10 osob: 4 grafikdw, 
2 programistdw, muzyk, specjalista od 
technik specjalnych i 2 producentow. 
Ponadto w trakcie prac cz?sto 
korzystalidmy z uslug wielu innych 
osdb, mi?dzy innymi: aktordw, 
charakteryzatordw, obslugi studia 
wideo itp. W sumie przewin?lo si? 
dziesiqtki osdb. 

CD-Action: - Czy ludzie zaangazowani 
w t? produkcj? brali juz wczesniej 
udzial w podobnych przedsi?wzi?ciach, 
jezeli takto jakich? 

LK Avalon: - Caty zespot ma za sobq 
ogromne doswiadczenie w dziedzinie 
tworzenia gier komputerowych. Sq to 

zawodowcy zajmujqcy si? tym od lat. 
Dla przykladu podam tylko kilka 
tytuldw gier, przy tworzeniu ktorych 
uczestniczyli czlonkowie ekipy 
realizujqcej Reah. Byly to mi?dzy 
innymi: Soltys, Electro Body, Robbo, 
Sfinx, AD 2044, Fire Fight. 

CD-Action: - Na czym polega gra 
REAH, jaka jest jej legenda. 

LK Avalon: - Swiat w grze oglqdamy 
oczami gldwnego bohatera - 
dziennikarza. Najednejznie 
zamieszkanych planet odkryto dziwny 

artefakt nieznanego pochodzenia, 
zwany Portalem. Przenosil on ludzi w 
pewne miejsce na tej samej planecie, 
ale jakby umieszczone w innym, 
alternatywnym wymiarze, gdyz nie 
odpowiadalo ono calkowicie 
spodziewanej rzeczywistosci. Niestety 
dla potencjalnych badaczy, ktorzy 
chcieliby posyfac do nowego wymiaru 
urzqdzenia zamiast ludzi, istnial 
pewien problem: po przejsciu przez 
Portal przestawala dzialac 
nowoczesna technika i jedynie naoczni 
swiadkowie mogli badad to miejsce. 
Dlatego tez postanowiono utworzyc 
tam koloni? i zaludnic jq ochotnikami 
gotowymi cofnqc si? cywilizacyjnie o 
cale stulecia, Dzi?ki ich zmudnej pracy, 
przez Portal docieraly r?cznie spisane 
raporty i r?cznie malowane rysunki. 
Wszystko to dzialo si? za zaslonq 
wojskowej tajemnicy, do chwili, w 
ktorej dowodztwo zdecydowalo si? jq 

ujawnid bohaterowi 
gry. Jego pierwsza 
wyprawa do kolonii 
badawczej przybiera 
nieoczekiwany 
obrdt... 
To zarys legendy, jak 
zwykle w takich 
wypadkach, nieco 
tajemniczy, ale 
zapewniam, ze 

wszystko wyjadni si? zaraz po 
rozpocz?ciu gry. 

CD-Action: - Na co 
mozemy liczyd w 
waszej grze? 

LK Avalon: - Jesli 
chodzi o charakter gry, 
to zadaniem autorow 
bylo dostarczenie 
takiej gry przygodowej, 
ktora jest bardziej 
zorientowana na 
rozwiqzywanie 

niezaleznie wydana na plycie 
kompaktowej. Termin premiery 
zbiegnie si? z datq wydania gry, czyli 1 
kwietnia br. Jako ciekawostk? mog? 
podad fakt, ze plyt? z muzykq b?dzie 
promowal teledysk, w ktorym 
wykorzystane sq fragmenty grafiki z 

gry. 
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Intel LX 440 
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SVGA 4 MB 3D DVD 
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r) plyl CD / atrakyjnymi jnotpamamp 
monitor tyfrowy I S°/1 / 
tjlosniki / Sobwooferem Surround 

Processor 
Plyla tjlownu 

RAM 
Grafika 

HDD 
CD ROM: 

Kaita dzwivkowu; 
Akce lector giafiki: 

Inne: 

Opqonalnfe: 

Szalates przy konsolach do gry? sprobuj 
tego z EXTREME (stowa odjazd bfdziesz 
uzywaf ostrozniej...). Do pierwszych 1999 

EXTREME’6w EXTREME-ainie kultowa gra 
strategiezna: niespotykane opeje, sztu- 
czna inteligencja 

SZYBKIE WPROWADZENIE. 
www.extreme.pl 

Uwaga! 
Obiekt pod 

ochronq 
EXTREME-ainie 

zINTERNETowanej 
grupy! 

EXTREME-ainie 
skonfigurowana 
strefa mocnego 

wrazenia 
dost?pna za 

porozumienk 

OPT MUS 
443 71 85 

FURY 

pentium®][ 
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Budnwanie pomieszczeri 

Biurko recepcjonistki musi znajdowac 
si? blisko drzwi. W levelach 
pozniejszych warto zadbac o dwa 
biurka, w przeciwnym nazie skazani 
b?dziemy na dfuuugie kolejki 
pacjentow. 

GP's Office jest podstawowym 
pomieszczeniem. Tutaj udaj? si? 
wszyscy pacjenci, ktorzy trafili do 
naszego szpitala, wracaj? ci, ktorych 
nie mozemy wyleczyc. Na pocz?tek 
wystarczaj? 2 - 3 GP's Office, ale 
warto zostawic miejsce na kolejne 
(czasami potrzeba nawet 8). 

Pozostate gabinety nie s? zazwyczaj 
tak oblegane jak GP's Office, dlatego 
wystarczy wznosic po jednym. Jednak 
caly czas nalezy 
obserwowac 
kolejki 
pacjentow: jezeli 
"ogonek" 
przekracza 10 
osob, koniecznie 
trzeba 
dobudowac 
drugi gabinet. 
Podobnie jest ze 
skanerem 
[Scanner), ktory 
szybko si? 
niszczy, a 
badania w nim 
trwaj? dosyc 
dlugo, dlatego najlepiej miec dwa takie 
aparaty i kontrolowac stan kazego z 
nich. Jezeli spadnie do zera, 
urzqdzenie ulega zniszczeniu. Co 
gorsza, nieuzytecznego pomieszczenia 
z zepsutym skanerem nie mozna 
zlikwidowac! 

Bardzo wazny jest Staff Room. To 
tutaj przychodz? wszyscy nasi 
zm?czeni pracownicy. Nalezy zadbac o 
duz? przestrzen, telewizor, bilard, gr? 
komputerow? i sofy. Wszystkie te 
przedmioty przyspieszaj? relaks 
naszego personelu. 

Training Room jest podstawowym 
pomieszczeniem na wyzszych etapach. 
To tutaj wlasnie konsultant uczy 
swoich kolegow fachu medycznego. 
Jedna rada: jezeli konsultant b?dzie 
psychiatry czy np. chirurgiem, jego 

uczniowie rdwniez posiydy te same 
kwalifikacje! Dlaczego oplaca si? w to 
inwestowac? Poniewaz do 
,lprzyuczenia,J zatrudniamy lekarzy 
typu JUNIOR, a jak wiadomo, ktos 
niedoswiadczony nie zyda wysokiej 
pensji. 

% 

Rownie waznym pomieszczeniem jest 
Research Department. Lekarze o 
kwalifikacji “research" odkrywajy 
nowe lekarstwa i gabinety czy 
ulepszajq juz istniejyce. RD musi bye 
obszerny i zawierac minimum dwa 
biurka [+ dwoch doktorkdw]. 

Nasz personel 

Przy zatrudnianiu nowych osob nalezy 
zwracac uwag? na kilka czynnikow. Po 
pierwsze: list z krdtkim opisem 
charakteru, ktory pozwoli nam ocenid 
kwalifikacje przyszlego pracownika. Po 

drugie: nie wolno kierowac si? zasady, 
ze im ktos jest drozszy Ctzn. zyda 
wyzszej pensji), tym lepszy z niego 
fachowiec. Do wyboru mamy 
nast?pujycych pracownikow: 

Recepcjonistka - obsfuguje recepcj?. 
Jej zalety jest to, ze nie zyda 
podwyzek Cto si? nazywa lojalny 
pracownikl] i nie odwiedza Staff 
Room. 

Piel?gniarki - w zaleznosci od 
rozmiarow naszego szpitala, 
potrzebne b?dy 2 - 4. Obstugujy 
nast?pujyce gabinety: WARD, 
PHARMACY, FRACTURE CLINIC. 

Lekarze - mogy miec trzy specjalnosci: 
chirurg, psychiatra, naukowiec. 
Pierwszy pracuje w sali operacyjnej, 
drugi w gabinecie psychiatrycznym, a 

trzeci w 
Research 
Department. 
Poza tym 
wszyscy 
mogy 
przebywac 
w innych 
porrai'frrkJi 
w ktorych 
wymagany jest lekarz [np. Scanner, X- 
Ray, GP’s i inne). 

Handyman - czyli ludzie od “brudnej 
roboty". Sprzytajy, podlewajy roslinki 
i naprawiajy sprz?t, Po klikni?ciu na 
takiego osobnika mozemy zwiykszyc 
efektywnosd jego pracy w danym 
dziale (np. zajmowanie si? tylko 
sprzytaniem). Przeglydu maszyn w 
szpitalu nalezy dokonywac co kilka 
miesi?cy i wzywac Handymana do 
naprawy. 

Koniecznie nalezy sprawdzac 
poczynania naszych pracownikdw, 
moze ktos si? "obija’' lub jest 
potrzebny w innym gabinecie! 

Pieniydze - czyli co robic, by wygrac. 

Zazwyczaj w poczytkowej fazie 
rozbudowy szpitala b?dziemy narzekac 
na brak gotowki, Klikamy wdwczas na 
symbolu dolara Cobok scanu naszegrf 
konta] i bierzemy pozyczk?. Nalezy 
rozwazyd, czy do konca roku b?dziemy 
w stanie spfacrd chociaz cz?dd 
kredyto. Jeieli 31 grudnia b?dziemy 
mied zbyt duzo dtugdw, to stracimy 
posad? zarzqdcy szpitala. Istnieje 
nieco nieelegaickie rozwiqzanie, ale 

Na koniec... 

Na temefc Theme Hospital mozna pisad 
dlugo. Jest to niezwykle wciqgajqca. 
ale i momentami trudna gra. Mam 
nadziej?, ze ta garsd porad pomoze w 
lepszym zarzfjdzaniu szpitalem. 
Pozestalo wiel^tematdw nie 
omdwionycb: epidemie, nagte 
przypadki, wyposazenie korytarzy, ale 
mam nadziej?, ze do mektdrych rzeozy 
dojdziecie sami po godzinach 

piSaktyki' .v 

nieraz moze uratowac nas przed 
rozpoczynaniem gry od poczqtku. 
Mianowicie, zapisujemy stan gry 
gdzies w okolicach poczqtku grudnia i 
czekamy spokojnie na przebieg 
wydarzen. Jezeli zobaczymy dat? 1 
stycznia, to znaczy, ze nasze dlugi nie 
byly az tak straszne, ale jesli 
zostaniemy wyrzuceni, to wczytujemy 
gr? i sprzedajmy cz?sc gabinetow, tak 
aby zmniejszyc debet. Pozniej 
b?dziemy mieli caly rok na odrobienie 
strat. Ale powtarzam - jest to 
ostatecznosc: redukujemy dfug 
kosztem cz?sci pomieszczen, ktore 
czasami trudno odbudowad (brak 
funduszy). 

Hunier Q4/0B 
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Akt 1: Poranna toaleta 
Krola Jegomosci 

Z wazy w Przedpokoju 
Bassano we2 maty klucz 
Nn 1. Pogadaj z 
wkurzanym Le Brunem i 
zapropanui, ze 
adnajdziesz jega szkice. 
Zejdz po schodkach w dot 

Humeri/:/!! 

i znajdi w szafkach 
nozyezki i pamflet A Cna 
artystdwL Potem wrdd 
na gdr?, do 
apartamentdw 
krdlewskich i wejdz 
tinnymi) schodkami wyzej. 
Tam nozyezkami otwdrz 
kufer i wez zen kartk? 
papieru. Podbwietl jq 
ptomieniem bwiecy, a 
objawi ci si? dydut jakiejs 
bajki La Fondaine'a. 
(Tyduty bajek zmieniajq si? 
za kazdym razem, gdy 
rozpoczynasz gr? od 
nowaL Podem pogadaj z 
lokajem stojqcym w 
krdlewskiej sypialni. 

Akt 2: Od Toalety do Rady 

Pogadaj z Bondempsem 
scielqcym krdlewskie loze. 
Porozmawiaj tez z 
lokajem strzegqcym 
komnad markizy de 
Maintenon i przekaz mu 
wiadomosc od 
Bontempsa. Pokaz mu 
dez pamfled A. Da ci on 
inny (B) - zjadliwq sadyr? 
na rod krdlewski. Pokaz 
Bondempsowi i den 
pamflet, po czym we2 
swiec? i klucz z szafy 
stojqcej obok toza. 
Kluczem otwdrz jednq z 
bli^niaczych komod z 
Przedpokoju Bassano i 

wez znalezione w niej 
szkice. Pokaz je 
Monsignore’owi w salonie 
Krdlewskim, podem 
zanieb je Le Brunowi, 
malujqcemu sklepienie w 
Salonie Wojennym. Potdz 
fatszywy szkic na sdoliku, 
wez p?dzel, zanurz go w 
ztodej farbie i powlecz niq 
szkic. Objawi ci si? dydut 
drugiej bajki. Pogadaj z 
Bondempsem i daj mu 
szkic. 

Akt 3: Od Rady do mszy 

W Salonie Obfitobci 
pogadaj ze Szwajcarem 
sterczqcym przed 
drzwiami Gabinedu 
Qsobtiwobci. W Salonie 
Wojny wez ze stolika 
wpgiel i papier. Kliknij na 
matych drzwiach w rogu 
Salonu Apolla. Wez 
bilardowy kij z Salony 
□iany taby si?gnqd po 
pamfled C, ukrydy w 
poblizu malowidta w 
Salonie Marsa], Pogadaj 
ze Szwajcarem stojqcym 
przed Schodami 
Ambasadorskimi - 
dostaniesz,oden klucz do 
drzwiczek w Salonie 
Apolla. Otworz je i ruszaj 
w lewo, Po drodze 
zauwazysz, ze brat 
krdlewski ukrywa cos w 
jednej z szafek w Salonie 
Marsa. Ruszaj dalej i wez 
- kilkakrotnie klikajqc - 
nuty ze stojaka. Potem 
popros Lully'ego, by 
obejrzat fragment zapisu 
nutowego. Spetnij prosb? 
Lully’ego - poprosi ci?, 
bys odszukat Racine'a i 
sprawdzit wiarygodnosc 
pewnego cytatu. 
Bpdziesz musiat lazic 
dwukrotnie, artybei sq 
okropnie zapominalscy. Po 
drodze zajrzyj do szafki w 
Salonie Marsa i wez z niej 
klucz Nr 2. Gdy wrdcisz 
po raz drugi do Lully'ego, 
dostaniesz od niego 
rozszyfrowane nutki - i 
kolejny tytut bajki La 
Fontaine'a, Daj nuty 
Bontempsowi i wez od 
niego pisemne pozwolenie 
na wejscie do Gabinetu 

Osobliwobci. Pokaz 
przepustk? lokajowi i 
wejdz. Zajrzyj do szuflady, 
potoz papier na 
medalionach, zasmaruj go 
wpglem i zrdb odbitki. 
Pokaz odbitki 
Monsignore'owi ttaki 
tybut nosit brat 
krdlewski], potem pogadaj 
z markizem Croissy w 
Salonie Apolla. Pomoze ci 
w deszyfracji, ale ch?tnie 
by cos przekqsit. Czas juz 
pogadad z Bontempsem - 
zaanonsuj si? 
Szwajcarowi w Salonie 
Obfitobci, 

Akt 4: Obiad 

Idz do biura markiza de 
Croissy w skrzydle 
ministerialnym i daj mu 
kawat placka, ktory 
wezmiesz od lokaja 
stojqcego na pdtpi?trze 
Schoddw 
Ambasadorskich. Popatrz 
na biurko, wez pidro i uzyj 
go na epigrafie, klikajqc 
na literach w porzqdku 
wskazanym w pamflecie 
B. Z pdtki po prawej 
wyciqgnij pamflet D [na 
rzqdt. Pokaz epigraf i 
pamflet D Bontempsowi 
stojqcemu w Hali Strazy. 
Idz do biura Louvoisa 
Cnaprzeciwko biur 
Croissy'ego] i z biurka 
wez notatk? z nazwq 
trzech miejscowobci, a 
takze teleskop. Zbadaj 
sejf ukryty w bcianie z 

i lewej. Daty otwierajqce 
sejf mozesz znaleid w 
kalendarium panowania 
Ludwika XIV albo 
post?pujqc zgodnie z 
naszq radq. Wrdc do 
Bontempsa i opowiedz mu 
o swoich dokonaniach. 
Podstuchaj, o czym 
rozmawiajq arystokraci w 
Hali Strazy. Bitwa pod 



Solucja 

Rocroi to nok 1 643. 
Przejdz do Sali 
Zwierciadlanej i 
przypatrz si? (przez 
teleskop] dwu 
malowidtom na suficie. 
Znajdziesz kolejne daty 
Cl 668 i 1674]. Otworz 
sejf w biurze Louvoisa, 
wez plany Vaubana i 
potoz je na planach w 
biurze Croissy'ego. 
Zobaczysz tytut kolejnej 
bajki. Wroc do 
Bontempsa - po drodze 
napotkasz markizg de 
Maintenon, ktora 
wrgczy ci pamflet na 
religig. Pokaz go 
Bontempsowi. 

Akt 5: Krol przy pracy 

Idz do kaplicy [Schodami 
Ambasadordw w dot i w 
lewo]. Wejdz do zakrystii 
i obejrzyj sobie stalle, a 
wtasciwie szufladki. 
Znajdziesz w nich 
grawiurp, maty klucz Nr 
3 i kawat linki [ten 
znajdziesz na posadzceJ. 
Wracajgc do 
Bontempsa, obejrzyj 
plany na stole 
bilardowym w Salonie 
□iany. Pogadaj z 
Bontempsem, ktory tym 
razem czeka w Salonie 
Wenus. Wroc do 
zakrystii i popros o 
pomoc ojca de la Chaize. 
Pokaz mu pamflet E Cten 
o religii]. Za jego radg 
wroc na gdrg i pokaz 
pamflet kardynatowi de 
Bouillon. Wroc do ojca la 
Chaize i poproszony o 
dodatkowg wskazowkg, 
podaj mu grawiurp. 
Potem zanies pamflet E 
Bontempsowi. Pogadaj z 
nim i wez spis bajek. 
Przejdz do Salonu 
Wojennego - jesli 
sterczy tarn Szwajcar, 
to znaczy ze czegos 
jeszcze zaniedbates - 
wez drabin?, przystaw 
jg do rusztowania i 
wespnij si? na gor?. Nie 
mozesz dobrze obejrzec 
zyrandola, bo jest za 
ciemno. Zejdz, przestaw 
drabin? tarn, gdzie stata 

poprzednio i podwigz ling 
zaston?. Wez drabin?, 
przystaw jg do 
rusztowania w wejdz na 
gor?. A, teraz cos widac! 
No dobra. Musisz opuscic 
zyrandol. Popros 
Bontempsa o klucz na 
poddasze. Mozesz si? na 
nie dostac schodkami 
ukrytymi na tytach Salonu 
Apolla. Na poddaszu 
uruchom mechanizm 
opuszczajgcy zyrandol. 
Coz, niekiedy zdarzajg si? 
wypadki. Zejdz na dot i 
wez memorandum z 
zyrandola. Daj je 
Bontempsowi. 

Akt 6: Przechadzka po 
Ogrodach 

Wez grabki lezgce za 
donicg nieopodal Apteki. 
Wez tez z Apteki 
lekarstwo - mozesz wzigc 
tylko jedno, to wtasciwe. 
Pogadaj z Le Notre'em i 
wejdz do Labiryntu. Potaz 
tarn i siam, az 
odnajdziesz diuka de 
Maine. Pogadaj, wyjdz z 
altany i wroc, by 
zobaczyc si? z nim 
jeszcze raz. Teraz troch? 
zmi?kt, bo rozbolata go 
brzuszyna. Daj mu lek, 
zostawi ci na tawce plany 
Labiryntu La Fontaine'a. 
Teraz uwazaj. Popatrz na 
plan Labiryntu, a potem 
na spis osmiu bajek, ktory 
dat ci Bontemps. 
Pordwnujgc jedno z 
drugim, ustaw bajki we 
wtasciwej, numerycznej 
kolejnosci - od bajeczki o 
najnizszym numerze na 
planie, do tej o numerze 
najwyzszym; najlepiej 
przepisz spis w nowej 
kolejnosci na oddzielnej 
kartce papieru. Lazgc 
teraz po Labiryncie, 
odwiedz po kolei kazdy 
bajkowy zakgtek i spisz z 
tabliczek kolejne litery o 
numerach z 
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memorandum. Otrzymasz 
zdanie “It is not in the 
power of kings to attain 
perfection”. (Nie jest w 
mocy kroldw osiggnipcie 
doskonatosci]. Wyjdz z 
labiryntu - po drodze 
objasnij Bontempsowi, ze 
juz wiesz wszystko. 

Akt 7: Od kolacji do 
spanka 

Spiskowiec - krolewski 
stryj, ksigzp Gaston - 
zapalit lont w kominku i 
dat nog?. Swinia, nie 
stryj! Od ciebie zalezy 
unieszkodliwienie machiny 
piekielnej - a masz 
niewiele czasu. Ruszaj 
przed siebie. W nastppnej 
komnacie wez kij do 
gaszenia swiec. Szybko 
ppdz do Galerii 
Zwierciadet i w lewo - 
grabkami przeszukaj 
donic? pod oknem i z 
lewej. Wez klucz i wracaj. 
Chyzo do sypialni 
krolewskiej - w niej 
zaczynates ten akt - i 
dalej, W sgsiednim 

salonie zapal swiec? od 
kominka i oswietl nig 
drzwi na poddasze. 
Ruszaj schodami na 
stryszek. Po znalezieniu 
bomby, wetknij w nig 
klucze: od 1-szego do 4- 
tego - poczynajgc od 
lewej. Potem zabierz si? 
do bomby - 
unieszkodliwisz jg 
uktadajgc literki w hasto o 
niedoskonatosci kroldw 
(niektore pola powinny 
bye puste, by oddzielac 
od siebie poszczegolne 
stowa). I to bytoby na 
tyle... 

Musz? rzec, ze dla mnie 
samego wszystko to jest 
troch? bez sensu, nie 
umiem bowiem 
powiedziec, "dlaczemuz” 
spiskowey zostawiajg 
wszpdzie slady swej 
zdradzieckiej dziatalnosci 
- wi?cej, podpowiadajg ci 
niejako, jak rozbroic 
piekielng maching. Ale 
moze przesadnie si? 
czepiam.... 



Tipsy 

Wi^cej tipsow macie na Cover CD (Bonus/Tips); tamze kilka programow z serii “tips-machine”. Miiej zabawy. 

ACHTUNG SPITFIRE! 
(Avalon Hill) 

Wystartuj gr? z parametrem -cool, a uzyskasz 
nleskoiiczone zycle. 

ARMORED FIST 2 
(Novalogic) 

W czasie gry nacisnij Bakspace i wpisz: kyle. 
Uzyskasz lull bronl, paliwa i naprawienie uszkodzeh. 

BIRTRIGHT 
•Malo kasy? Weisnij F3 i wpisz (duzymi lilerami) SYNCASH. 
♦Problem z jakgs misjq? Nacisnij F3 i wpisz SYNADV (duzymi literamil). 
Skutek? Dostgp do wszystkich misji. 

DREAMS TO REALITY 
(Cryo) 

W “lull screen mode” naciinij CTRL + R + I. 
Efekt: Duncan zmienia piec i staje sig pigkng 
seksowng kobietg o imieniu Whoa. 

HEAVY GEAR 
(Activision) 

Podczas gry nacisnij kombinacjg klawiszy: CTRL- 
Alt-Shift i wpisz: 

bedouinprince 
checkmatein2 
hesbackandhesgotagun 
deplikespudding 

• nietykalno&d 
- wygrywasz misjg 
- nieskohczona amunicja 
■ tree-eye mode (uzywaj kursordw i CTRL) 

HELLFIRE 
(Sierra) 

[dodatekdo Diablo] 
Stworz plik (w grze sieciowej) o nazwie 
command.txt. Wpisz w nim: 
barbariantest. Mozesz teraz grac jako bardzo silny barharzynca. Podobnie 
jest z bardem (wpisz bardtest). 

I-WAR 
(Ocean/lnfrogrames) 

W “player history screen ” wpisz: darkgoat 
Teraz mozesz uzywac nastgpujqcych kombinacji kiawiszy: 
Na ekranie player history: 
Lewy Shift + spacja - dodajesz wybranq misjg do swego konta 
Lewy Shift + 0 - dostgp do wszystkich misji 

W czasie gry: 
Lewy Shift + P - screenshot 
Lewy Shift + S - pojawisz sig w poblizu cefu 
Lewy Shift + 9 - dopasowujesz prgdkoic do szybkosci swej ofiary 
Lewy Shift + 0 - namierzony statek wybucha 
Lewy Shift + / - nietykalnosd 
Lewy Shift + w - wygrywasz misjg 

JOINT STRIKE FIGHTER 
(FIDOS) 

Stosuj kombinacje klawiszy; 
ctrl+T+U 
ctrl+C+Q 
ctrl+G+0 
ctrl+G+U 
ctrl+ctrl+s 
Ctrl+Ctrl 

- Turbo Speed (mach 10000) 
■ kohczysz zwycigsko dang misjg 
■ poraika w dane/ m/s/7 
■ amunicja 
■ zgrywasz ekran (screenshot) 
■ dostgp do wszystkich maszyn 

LONGBOW 2 
(Interactive Magic) 

Wpisz: IWANNASEE podczas wyswietlania 
creditsow... i poczekaj cierpliwie do ich kohca. 

MQTO RACER 
(Interactive Magic) 

' WystartiHgfQ jako: Moto.exe -ijklmnop, w czasie gry 
naciSnijCTRL + FI (dwa razy) - zobaczysz Hose 
kiatek na sekundg. & 

JEDI KNIGHT: MYSTERIES OF SITH 
(LucasArts) 

Wpisz kod, nacisnij Enter. Uwaga: cheaty z Jedi Knight 
rdwniez dziatajq! 

iamagod 
diediedie 
gimmestuff 
gameover 
statuesque* 
trainme 

- God mode 
- broh 
■ znajdzki 
- skokoetap 
- zamraza wrogow 

freebird 
boinga* 
trixie 
cartograph 
gospeedgo* 

- wigkszy poziom Mocy dispstats 

latamy 
God mode 
mans 
maps 
wotne tempo gry 
display statistics: 

rozmaite informaeje o graezu, iloSci fps, itp. 

* - wstawiamy tu 1 (wtqczony cheat), 0 (wytqczdny cheat) ale 
z poprzedzajqcq cyfrg spaejq, np. boinga 1. 

NHL OPEN ICE 
By grac jako Gordie Howe: 
Stworz nowq postac i nazwijq jq G H (ze spaejq w 
srodku!), datg ustaw na 31 March. Jesli ustyszysz 
gtos mowiqcy “Mr Hockey” - udato Ci sigi. 

STREETS OF SIMCITY 
(Maxis) 

Nacisnij CTRL-Aft-X, by wywotad okno gdzie 
wpiszemy cheaty: 

lock and load - amunicja 
sampo . - 959,935$ 
im back -naprawa uszkodzeh 
mr fabulous - niewidzialnosc 
jupiter - duza grawitaeja 
earth - normalna grawitaeja 
mars -1/3 ziemskiej grawitaeji 
moon -1/8 ziemskiej grawitaeji 
cruise control -J??? 
eefcake beefcake - broh i w ogole wszystko 
Uwaga: kody dziafajq tyfko podczas “Player's Choice" Nie sq aktywne w 
grze sieciowej i przy mgrywanfu scenariuszy. Na CD znajdziecie trainer 
do tej gry. 

WING COMMANDER: PROPHECY 
(Origin) 

Podczas gry weisnij Shift, wpisz cbeata: dynomite. 
Teraz podczas gry korzystaj z klawiszy: 
CTRL- / - nietykalnosc 
CTRL- K - autodestrukeja 
CTRL- C - nietykalnosc, brakkoiizji 
CTRL- F12 - zdejmuje ostony namierzonemu statkowi. 
Wpisz tez: 
moretunes - aktywizuje ‘radio’, gdzie mozesz postuchac sobie muzyezek 
(podczas totu). 
alswantsmoreships - wpisz to w “simulator mission selection screen”; 
umozliwia lot statkami Obcych (podczas wyboru weisnij dodatkowo 
klawisz Z). 

WORMS 2 
(Team 17) 

**SUPERSHOPPER** 
broh w skrzyni 
**BACKFLIP** 
**HIGHJUMP** 
**REDBL00D** 
**GQDM0DE** 

- dostajesz ciekawq 

- wyglqda to zabawnie... 
- wyzsze skoki robati 
- trafiony robal krwawi 
- wiadomo: god-mode;-) 

Po wpisaniu cheatu nacisnij Bakspace; gdy wszystko zrobites OK - 
ustyszysz gtos mowiqcy... OKAY. Pamigtaj - cheaty MUSZ/\ bye wpisane 
duzymi literami! 



Prenumerata 
i zamawianie archiwaliow: 

Nal&iy BARDZG C2YTELN1E I DOKtAONIE 
wypefniiS przok&z. 
2. la op6imenla wynikie i bfgdncgo lub 
nieciytefnego wypclnieni# przekazu retfakcja 
nie ponosr odpowiadiialnaSd. , 

, 0o rtSfiili "od mleslqca”, naleiy wpisab 
srowuJo mieslqc, od kiorogo prenunwrafe roa 
si$ mz zaznawya joj dfugoSt to 
m&£ lub dwanascie numerOw). slawiafoc 
kfzyzyk w kwadratowym polo, 
A, Od chwHl, gdy tfaoy numar zfialdujo tit 
w sprz&daiyt naiezy go zamawlab w rubryce 
Numery archiwalne". r 

Ceny archiwalidw: nr 3/9614/36 9 zlf 
pozestate numery; m\ n/9& - wyczerpany, 
2/96 - wyczerpany, 74/37 - wyczarpany, 
10/7 - wyczarpany}. Zamawiajqe agzemplarz 
archtwalny, wpisujemy w odpowiedaiq rubrykg 
MD numer (np. 1/98-styczen 98). Mozna 
naluislnio wplsywab wigcef nti $eden numer 
na jfldnym przekazie, Nfe tiafezy wpl&ywab 
priy numeral lego ceny - sfuiy do lego 
rubryka ns drugiej stronie blankielu, 
Zamawlajqc kHka numerOw arcWwalnycfi, 
wplsujemy lam U\CZNA ceng wszysMch 
numerdw. 
5+ W pfacdwee Popfi^OtSfcial nalety wplecit 
tqcznq sumq, za wszysiWe zamovrione towary. 
Sum? wplsujemy na druglej slroriie przekazu. 
Koszly wysyfki zarndwlonych rmmerdw, 
pakrywa redakcjo. 
6. Hlo przylmuiemy ztmbwlen llstownycb, 
uwzgledniarhy zarndwtanla WYIACZKIE NA 
PRZEKAZACH, ZamOwienia wystane w Hstacb 
NIE BED A FOLIZOWANE. 

dokonana do pjetnaateB dn(3 mieslqca 
p opr zed za|^ c eg o pronumerale, tnnymi slowy: 
}tt\\ chcede olrzymab np. numor jiajawy, to 
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Zamawiam prenumerate miesiecznika 

@S SHAREWARE 
od miesi^ca.../ 98 (siownie) 

Gszesc numerow z CD 39,96zl 

D dwanascie numerow z CD 79,92zt 

□ numery archiwalne... 

Zamawiam prenumerate miesiecznika 

od miesi^ca...../ 98 (stownie) 

□ trzy numery 27,98zt 
□ szesc numerow 55,96zt 

Ddwanascie numerow 111,92zt 

□ numery archiwalne. 
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Zamawiam prenumerate mtesietznJka 

SHAREWARE 
od miesiqca..../ 98 (stownie) 

□ szesc numerow z CD 39,96zt 

G dwanascie numerow z CD 79,92zi 

□ numery archiwalne... 

Zamawiam prenumerate miesiecznika 

od miesiqca./ 98 (stownie) 

□ trzy numery 27,98zt 
□ szesc numerow 55,96zi 

□ dwanascie numerow 111,92zt 

D numery archiwalne. 

podpis zamawtafecego 

Zamawiam prenumerate miesiecznika 

SK§ SHAREWARE 
od miesi^ca./ 98 (siownie) 

□ szesc numerow z CD 

□ dwanascie numerow z CD 

□ numery archiwalne. 

39,96zt 

79,92zt 

Zamawiam prenumerate miesiecznika ** 

od miesi^ca... / 98 (stownie) 

G trzy numery 27,98zl 
G szesc numerow 55,96zi 

G dwanascie numerow 111 ,92zt 

G numery archiwalne. 

podpis tamawisjricegQ 



D
o
k
fa

d
ir

 

ElSPA, comp0i4 by ChartTrack^P^ 

-nanmiiM uici 
a 

f Copvrnj.ht EL-SPA, cunspiivJ uv ChartTrack 

g Dwadzieteia najlepszych gfer na wszystki platformy I O/Sffy m m 

^ . FIFA *98 PC. Play^talion, Nintendo fid, Mega Drive 

EA Sports 

1 TOCA - 212 

o o Goldeneye 007 ™ ^ Nintendo 

2 Tomb Raider 2 - 793 

o o Destruction Derby 2 »nlPc 

0 Platinum/Psygnosis/Argentum Collection 

2 Incubation - 797 

a h n Micro Machines 113 ****» 
“ 1 d Fiatlnum/Codemasters 

4 Quake 2 -158 

c 9 Tomb Raider 2 ^ 5 1HM i/Ve’98 - 747 

e 4 Cool Boarders 2 « q NHL’98 -134 

7 fi Grand Theft Auto pm^ y Myfh: The Fallen Lords - 72? 

o c Nagano Winter Olympics ’98 p 5 ^ = Turok: Dinosaur Hunter -115 

o 7 TOC A Touring Car ?c.?^r g Red Alert -D86 

•i n 11 Nuclear Strike | w™* 
® ” * * Electronic Arts 

IQ Uprising -D53 

A oto kolejne wydanie polskiej listy przebojow. Jak 

widad, w porownaniu z edycjq premierowq 

nastqpity rewolucyjne zmiany - dostrzegliscie 

istnienie nowosci! Cieszy fakt, ze przestaliscie (no, 

moze nie do kohea) gtosowac na "stare, ale jare” i 

daliscie szansg nowym grom. Przy calym szacunku 

dla Quake czy Warcraft 2 - swiat idzie do przodu i 

nie wolno tego nie zauwazac! Pierwsza pozyeja jest 

; dla nas zaskoczeniem o tyle, ze nie sgdzilismy, ze 

dla czytelnikow CDA bgdzie to najpopulamiejsza 

gra. Reszta nie wzbudza naszyeh kontrowersji. 

; Ale zobaezmy co bgdzie w nastgpnym wydaniu! 

1/1 J"POtkl Lost WOfltl PlayStation. Saturn, Mega Drive. Game Boy 

1 ■ Electronic Arts/Sega/THQ 

4 A r\r Dulcc Nukem PlayStation. Nintendo 64, Saturn 

3D Realms/GT Interactive/Sega UK 

•aoq Crash Bandicoot 
® ^ ^ Sony Computer Entertainment 

1 M , — WOfmS PlayStation, Saturn, Mega Drive, Game Boy 

® ^ Platinum/OceanATeam 17 

■jg 22 Champ. Manager ’97/’98 ™ 

1 R 1 P ioymofl PC- PlayStation, Saturn 

I O ID ptatinum/Ubi Soft 

17 AQQuake II « 
® ^ Activision 

181 n P°rche Challenge ****** 
® ” 1 V Sony Computer Entertainment 

•an 9o C&C: Red Alert p» pc 
1 virgin 

20 ?n Bandicoot 2 w** 
tU Sony Computer Enertainment 

Pokwitowanie dla poczty 

z\... ••gr • 
stownie 
ztotych 

_ groszy 
jak wyzej 

wptacajqcy.. 

na rachunek 
SILVER SHARK 8.6. 
Bank Zachodtil 

UN Oddziafl wo Wi'OO^tiwSiJ 
NR 11201 66S"1 1 6339-136-3009 

stem pel 

podpis przyjmuj^ceeo 

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 

na rachunek 
SILVER SHARK s.c. 
Bank Zachodnf S.A. 

II Oddziai we Wroctawhi 
NR 11201665-116639-136-3000 

stem pel 

pobrano opiat? 
i 

1 

1 

pobrano opiate 
V 

\ 

\ 

pobrano opiate 

zt 

1 

i 

zt........ 
l 

Zt... 
| podpis przyjmujqcego \ podpis przyjmujqcego 

i _— 

Pokwitowanie dla wptacaj^cego 

zl. 

stownie - 
ztotych 

..gr . 

groszy 
jak wyzej 

wptacajttcy.. 

M ^ O rtlt 
3 

na rachunek 
SILVER SHARK s.c. 
Bank Zachodni S.A. 

II Oddzial we Wroclawiu 
NR 11201665-116639-136-3000 

stem pel 



A oto odpowiedzi na konkurs ogloszony w EDA 1/98 ^ r * v 
* Honhifrrsnt 1 ^' **. ] * ^ ^ 
Odpewbft Irani: fhilfp JtOlck. Zwiftea iciial: Kami Baupt z Mia, w^liral m Ignite* 
♦ Mills nr 2 .-7JV JWfc ( 
{ppm oEfpswlBd? Id SkotoI lectronlc Arts (uznawailSmy gift itazwy jako poprawnel Gre NHL 38 wybra! I vvvsrol Lech Glowlak 1 Katowic 
* Honors nr 3 m > i, \ x 
1 ffi siron/70,000 egi Gi? Cuise of the ran Island zafrt soils Batta firak z SiwBE * - ' v il 
• Konkins jM ^ 
Byly to (mW onf-M Ralaerl-2, ExcalBut£5S5flD, Man In Black Up lip. I mhw wygrala dzlEwczyna; Ewa WMarekiKdrolka; zgodnie ztyczenlein airzyma fteimare la ifieTcy Factory* 
: ;j- .'^■PlNPK.r. 3 SIMLA ~ ^ . 1 ,Y * 
Fora let m\mt w fi h ^ 
1 nil Aft I >Ii n U r h I nr^Vlll riAl/rn lUlflflWIPlIjI fStiPrl'LV I Ml llfl Infill l-H-Pfl nrA ill n ■ h j^TiraaihJa^jLaJj'iillii'rB I LrA rrii n ■ i mi a-tirnrl *,Bn in n n ii-mn Fn n A, ifi-nr. Hi i i Train ■» n ■■ r H FI I rilAFiiaMn OrluLvItiii 
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Ostatnia cz?sc trylogii Realms of ftt^kama 
Po krotkim okresie wzglednego pokoju ho^dy Orkow znow wkrocisyty do Arkanii;iaspokajajqc swe-najgonszo instynMy w fHorjjaeh 
i.grabi^iach, feh ktwswy pochod zatyzyrrlafy dopi«ro niury Rivy ogfQmncgo nadi^o^ki^po miasta, toady# rrrr&czi^iajcmnicA« 
Ale nawet nsjgrubsze tnury nte^a wiecznfe... 

Oshue PKzeznnczenm i Wtn^kocz Komety 
mozesz kupic razem za wyj^tkowo njeprzyzuvoicie niskq. cen§: 49,95 Zi! 


